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у сім’ї художника Миколи Павленка.
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та декоративного мистецтва», 
аспірантуру Харківського художньо-
промислового інституту (1996). Трудову 
діяльність художника-реставратора 
почала з часу створення в Харкові 

філії Державної науково-дослідної реставраційної майстерні 
Міністерства культури УРСР (1984). Проходила стажування на 
базі Державної науково-дослідної реставраційної майстерні 
Міністерства культури УРСР (Київ), Всесоюзного науково-
дослідного інституту реставрації (Москва). Вивчала проблематику 
консервації пам’яток культурної спадщини в реставрацiйних центрах 
Амстердама (Нідерланди), Афін (Греція) та інших міст Європи.  
Також стажувалася в польових умовах в Історико-археологічному 
музеї-заповіднику «Ольвія» (Миколаївська область) та  
в Археологічному музеї-заповіднику «Гермонасса-Тмутаракань» 
(Краснодарський край, Російська Федерація).

Викладацьку роботу розпочала 1992 року після відкриття  
в Харківському художньо-промисловому інституті при Кафедрі 
живопису Секції (з 1996 – Кафедри) реставрації творів мистецтва. 
Розробила навчальні програми з профільних дисциплін, методичні 
посібники для студентів, підготувала матеріали акредитаційного 
самоаналізу кафедри. Нині учні успішно працюють у музеях  
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і реставраційних центрах України, Німеччини, Російської Федерації, 
США та Франції, дехто з них займається педагогічною діяльністю. 
Була керівником стажувань для музейних працівників України,  
студентів зі США та інших країн.

Значну увагу приділяє дослідницькій роботі. Автор понад 50 
наукових статей, присвячених проблемам реставрації й охорони 
культурної спадщини. Доцент (1998). Учасник вітчизняних і 
закордонних наукових конференцій. Керувала науково-творчою 
роботою студентів. 

Представляла Україну в Європейській лізі інститутів мистецтв 
(ELIA) в Амстердамі, беручи участь в її роботі та заходах. Ділилася 
досвідом зі своїми колегами з Академії витончених мистецтв  
у Палермо (Італія), Університету мистецтв у Гельсінкі (Фінляндія), 
Нового Болгарського Університету в Софії (Болгарія), Афінського 
технологічного  інституту (Греція) та ін., проводила семінари (1998–
2001).

Брала участь в археологічних експедиціях у Криму, організованих 
Кримським відділенням Інституту археології НАН України (з 1991). 
Була одним із організаторів охоронних археологічних розкопок 
катакомбного могильника біля села Верхній Салтів Вовчанського 
району Харківської області (спільно зі співробітниками Харківського 
історичного музею), поселення та курганів біля с. Барчани 
Харківського району Харківської області (2004).

Очолила Харківський обласний науково-методичний центр 
охорони культурної спадщини (2003). Створила й очолила 
Харківський міський благодійний гуманітарний фонд «АРГО» 
(1993), який займається підтримкою молодих талантів, організацією 
фестивалів дитячої творчості, студентських виставок, пошуком  
і просуванням талановитих художників. Займається літературною 
й художньою творчістю. Учасник регіональних і міжнародних 
виставок.

Заслуги в галузі збереження світової культурної спадщини 
відзначено Історико-культурним центром «Сербська крона», який 
очолює кронпринц Сербії Олександр Карагеоргієвич.
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2004 року побачив світ черговий номер Національного 
наукового журналу Інституту керамології – відділення 

Інституту народознавства НАН України та Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному «Український 
керамологічний журнал», присвячений консервації та реставрації 
кераміки [див.: 5]. У ньому було порушено актуальні питання 
збереження гончарної спадщини в Україні, передовсім досліджено 
факти первісної консервації та реставрації глиняних виробів за 
археологічними й етнографічними матеріалами, становлення 
української школи реставрації, у тому числі й кераміки; звернено увагу 
на важливості своєчасного здійснення робіт з консервації та реставрації 
глиняних виробів, особливо ж під час польових археологічних 
досліджень; звернено увагу на малочисельність фахівців-
реставраторів та слабке матеріальне забезпечення їх професійної 
діяльності, відсутність друкованих посібників, необхідність створення 
Музею консервації й реставрації культурної спадщини українців  
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[див.: 4]. Окремо зазначалося, що «незважаючи на багато-
чисельність кераміки в музейних закладах і в наукових установах, 
проблемі збереження кераміки в Україні присвячено мізерну 
кількість публікацій, що відображає таку ж малочисельність і самих 
фахівців з консервації та реставрації кераміки. В Україні за півтори 
століття, тобто за час становлення й розвитку реставрації 
кераміки, не з’явилася жодна монографія, яка б узагальнювала не 
те що загальноукраїнський, але й світовий досвід роботи в галузі 
збереження пам’яток гончарської культури… В Україні… не тільки 
не опубліковано жодного підручника з реставрації кераміки, але й 
не перекладено українською мовою жодного зарубіжного видання з 
цієї актуальної проблематики» [4, с. 19]. З-поміж інших матеріалів 
часопису, доцент Харківської державної академії дизайну і мистецтва 
Тетяна Краснова опублікувала короткий огляд історичного розвитку 
методології й технології реставрації кераміки, в якому узагальнила 
«відомості про реставраційні матеріали й технології минулого, що 
доповнюють сучасні уявлення про методи та способи зберігання 
історичної кераміки, а також допомагають фахівцям під час 
реставрації виробів»; подала результати дослідження й практичного 
застосування клейових сумішей та спостереження за їх часовими 
видозмінами; проаналізувала способи консервації археологічної 
кераміки в польових умовах [див.: 2].

Тоді ж, 2004 року, повідомлялося, що «перший український 
навчальний посібник з реставрації кераміки підготувала відомий 
київський реставратор Ганна Шиянова» [4, с. 19], але його теж, 
як тоді, так і донині, не було опубліковано. Щоправда, поновилося 
жваве обговорення проблеми підготовки першого українського 
дослідження з реставрації кераміки. Тетяна Краснова, в якої вже 
були ґрунтовні напрацювання в цій царині, ентузіастично погодилася 
підготувати давно очікувану працю й наприкінці 2007 року надала 
рукопис про реставрацію кераміки Видавництву «Українське 
Народознавство» Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. Кілька років тривала підготовка її до 
друку. Передовсім необхідно було виконати переклад з російської 
мови на українську. Зробити це 2008 року люб’язно погодилася 
представниця відомої полтавської династії Оголевець [див.: 3], 
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учений-мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент, колишній 
викладач Полтавського державного педагогічного інституту імені 
Володимира Короленка Анна Оголевець [див.: 5]. Всю організаційну 
роботу, пов’язану з комунікацією з автором, перекладачем та 
редакторами взяла на себе тогочасний директор видавництва 
Вікторія Спільник. Труднощі цього етапу полягали в необхідності 
узгодження й уніфікації керамологічної й технічної термінології 
українською мовою, адже доти в Україні не було україномовних 
монографічних досліджень з проблематики реставрації кераміки. 
Клопоти з літературним редагуванням рукопису та адаптуванням його 
до сучасної керамологічної термінології взяла на свої плечі редактор, 
а згодом завідувач видавництва «Українське Народознавство» 
Людмила Гусар.

На той час Україна пережила чергову фінансову кризу, інфляцію 
гривні й пов’язане з цим різке обмеження бюджетного фінансування 
діяльності музею-заповідника. Книга потрапила «в довгу шухляду» 
й «загубилася» у видавничій «валізі», про неї всі забули – від автора 
до видавництва.

Тим часом, у Видавництві «Українське Народознавство» 
побачила світ унікальна монографія керамолога, археолога, 
завідувача Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, старшого наукового 
співробітника Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, кандидата історичних наук Анатолія Гейка 
«Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї» (2013) [1]. 
Автор комплексно охарактеризував види ремонтування, особливості 
їх еволюції й причини зникнення. Фактично ж, було досліджено 
первісні способи консервації й реставрації кераміки в побутових 
умовах, які доти залишалися маловивченими. 

Про рукопис Тетяни Краснової згадали лише тоді, коли постала 
нагальна проблема провести в Опішному Національний науковий 
реставраційно-керамологічний симпозіум «Актуальні проблеми 
збереження гончарної спадщини України (консервація, реставрація, 
експонування)» (24-26.05.2017) з метою вивчення сучасного 
стану збереження культурної спадщини в музейних і приватних 
колекціях; з’ясування актуальних проблем консервації, реставрації 
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й експонування творів кераміки, пошуку шляхів їх вирішення; 
формування фахової платформи для спілкування й обміну досвідом 
роботи реставраторів кераміки, керамологів і музеологів.

Від часу написання праці Тетяни Краснової минуло близько десяти 
років. Зрозуміло, що весь цей проміжок часу реставрація кераміки в 
Україні та в світі не стояла на місці. Тому книга не вповні відображає 
сучасні матеріали й технології, які використовуються в реставраційній 
справі. В її основу значною мірою покладено  досягнення російських 
реставраційних центрів, які впродовж доби тоталітаризму були 
провідними й домінуючими в колишньому СРСР. Також автор зробила 
головний акцент на консервації й реставрації археологічної кераміки, 
а також фарфору й фаянсу, практично не звертаючи увагу на специфіку 
збереження етнографічної кераміки. В цьому виявляються головні 
пріоритети реставраторів як минулого ХХ століття, так і нинішнього 
часу. Традиційна кераміка була й залишається на маргінесі фахових 
зацікавлень вітчизняних реставраторів. Незважаючи на такі усталені 
вподобання, основа книги Тетяни Краснової – це фундаментальні 
знання, які лежать в основі підготовки реставраторів кераміки та 
загалом збереження гончарної спадщини. Тому і в такому, певною 
мірою ретроспективному вигляді, вона матиме важливе значення 
для підготовки новітніх українських реставраторів. Книга буде 
корисною для вищих мистецьких навчальних закладів, які готують 
реставраторів (Національна академія образотворчого мистецтва та 
архітектури, Львівська національна академія мистецтв, Харківська 
державна академія дизайну і мистецтв, Навчально-науковий 
інститут мистецтв Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника), працівників Національного науково-
дослідного реставраційного центру України та його філій у Львові, 
Харкові й Одесі, фондових і реставраційних підрозділів музеїв 
України, керамологів, археологів, які в польових умовах здійснюють 
консервацію археологічних пам’яток. Ця довгоочікувана подія також 
актуалізує і творить сприятливе середовище для заснування науково-
дослідного відділу реставрації кераміки в структурі Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, а згодом 
і спільної з Національним технічним університетом імені Юрія 

Рубікон консервації й реставрації гончарної спадщини...ПЕРЕДНЄ СЛОВО ОЛЕСЯ ПОШИВАЙЛА



24 25

ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНОЇ КЕРАМІКИТетяна Краснова

Кондратюка першої в Україні Кафедри реставрації кераміки на 
архітектурному факультеті навчального закладу.

Це перша монографічна праця з реставрації кераміки українською 
мовою. Вона не позбавлена окремих недоліків, оскільки не варто 
очікувати абсолютно досконалого дослідження в галузі наукових 
знань, яка динамічно розвивається, використовуючи сучасні 
досягнення технічних і гуманітарних наук. Фактично книга постає 
своєрідним каталізатором, який має ініціювати в Україні фахове 
обговорення проблем реставрації  кераміки й підготовки академічного 
дослідження та навчального посібника з реставрації кераміки. Вона 
має започаткувати загальнонаціональний реставраційний дискурс, 
що допоможе з’ясувати недоліки й здобутки реставраційної справи 
в Україні, усталити вітчизняну реставраційно-керамологічну 
термінологію, спонукає інших реставраторів запропонувати свій 
варіант авторського посібника з реставрації кераміки, оснований на 
індивідуальному досвіді роботи з пам’ятками гончарства.

Мріється також про майбутнє дослідження, де буде комплексно 
вивчено всі головні аспекти збереження національної гончарної 
спадщини (історія й перспективи розвитку реставрації кераміки 
в Україні та світі; історичні концепти реставрації кераміки 
(методологія, технології); давні способи реставрації кераміки; сучасні 
проблеми консервації й реставрації кераміки; світовий досвід у 
галузі реставрації кераміки; провідні керамологічні школи минулого 
й сучасності; видатні реставратори кераміки України та світу; 
проблеми підготовки фахівців реставраційної галузі (вища школа, 
стажування, практикування, атестація); особливості експонування 
реставрованої кераміки; збереження гончарських інструментів та 
випалювальних споруд; специфіка реставрації різновидів глиняних 
виробів (археологічна, етнографічна, художня кераміка, архітектурна 
кераміка, сирець, теракота, майоліка, кам’янкові вироби, фаянс, 
фарфор); проблеми реконструкції втрачених частин та відтворення 
декору кераміки; матеріально-технічне забезпечення реставраційної 
справи; проблема фахової літератури; новітні матеріали й технології 
консервації та реставрації кераміки; первісна консервація й 
реставрація кераміки в польових умовах; супровід реставраторами 
транспортування кераміки; особливості збереження відреставрованих 
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творів кераміки у музейних колекціях; реставраційні ради музеїв; 
спеціальні методи дослідження кераміки; мікроклімат музейних  
і реставраційних приміщень; реставраційне документознавство; 
функціонування реставраційних лабораторій кераміки; експертиза 
творів кераміки; реставраційні фальсифікації; міжнародна співпраця 
художників-реставраторів кераміки).

Отже, точку неповернення успішно пройдено! Керамологічна 
спільнота країни налаштована рішуче в напрямку інституціоналізації 
консервації й реставрації задля фахового збереження гончарної 
спадщини України.
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Охорона й реставрація пам’яток є важливим етапом 
дослідження матеріальної та духовної культури наших 

предків, без якої неможливий повноцінний розвиток особистості 
людини й суспільства загалом. Але для того, щоб грамотно 
здійснювати цей процес, необхідно, насамперед, знати матеріальну 
структуру пам’яток, техніко-технологічні процеси виготовлення, 
які значною мірою зумовлюють стан їх збереження та естетичні 
ознаки. Багато пам’яток у процесі побутування зазнають серйозних 
змін, пов’язаних із порушенням технології їх створення, природним 
старінням матеріалів тощо, а тому визначити їхню справжню 
художню цінність без спеціальних досліджень буває майже 
неможливо. Крім того, ретельні техніко-технологічні дослідження 
пам’яток дозволяють виявити невідомі особливості виробництва, 
що, у свою чергу, розширює наші уявлення про рівень розвитку 
культури, науки й техніки певних історичних періодів діяльності 
людини. Вивчення матеріальної специфіки пам’яток також є 
необхідною умовою для вибору правильної методики їх реставрації, 
застосування тих чи інших реставраційних матеріалів і технологій та 
розробки рекомендацій щодо умов подальшого їх зберігання.

Такий комплексний підхід необхідний для вивчення та реставрації 
всіх без винятку пам’яток матеріальної культури. Тому реставрація 
творів мистецтванині стала комплексною дисципліною, що вимагає 
від фахівця високої художньої освіти, широких професійних знань,  
у тому числі й суміжних технічних дисциплін (історія мистецтва, 
хімія, фізика, біологія), вміння ставити й вирішувати наукові 
завдання, а також практичних навичок.

Найбільшу групу пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва 
складає кераміка. Про це свідчить значна питома вага цієї групи 
серед матеріалів археологічних розкопок, музейних і приватних 
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колекцій. Очевидно, що руйнування матеріалів пам’ятки призводить 
до її втрати, тому тільки знання властивостей цих матеріалів і їх 
взаємодії між собою – як у процесі створення пам’ятки, так і в 
процесі її подальшого існування – може пiдказати реставратору 
єдино правильний крок на шляху до його збереження.

Автором проведено аналіз та систематизацію матеріалів і 
технологій гончарного виробництва, його основних етапів у 
історичному розвитку; досліджено фактори, що впливають на 
стан збереження, види й причини руйнування виробів залежно 
від їх матеріальної структури, умов побутування, некваліфікованої 
реставрації минулого. Наведено рецепти сумішей, що 
застосовувалися в минулому під час реставрації, подано перелік 
матеріалів, які використовуються в сучасній реставрації, та їхні 
характеристики, описано технології, найбільш поширені як у 
вітчизняній, так і зарубіжній практиці. Особливу увагу звернено 
на польову й лабораторну консервацію археологічних предметів, 
з’ясовано можливості превентивної консервації.

Мета цього дослідження – розробка комплексно-системного 
підходу до проблеми збереження багатої культурної спадщини й 
формування методологічних принципів реставрації численних 
пам’яток гончарної культури. Дослідження базується на аналізі 
й систематизації відомостей, зазначених із літературних джерел, 
юридичних і правових документів, які регламентують реставраційну 
діяльність, а також на узагальненні досвіду автора та його колег. 
Такий підхід надасть реставраторам можливість не лише вільно 
орієнтуватися у видах і технологіях гончарного виробництва, 
що необхідно під час опису й дослідження глиняних виробів, а й 
розумітися в причинах і видах їх руйнування, обиранні адекватної 
методики їх реставрації.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про вітчизняну 
й чужоземну літературу з питань виготовлення, дослідження, 
реставрації і зберігання глиняних виробів, у тому числі фаянсу 
й фарфору. Увагу звернено як на наукову, науково-популярну 
літературу (монографії, статті в збірниках, журналах, довідниках), так 
і на власні напрацювання автора. Уперше зібрано й систематизовано 
матеріали з різних галузей знань, які допоможуть реставраторові-
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практику встановити взаємозв’язок між рівнем технології гончарства 
і ступенем збереженості пам’ятки, сформувати системний підхід до 
вирішення реставраційних проблем і визначити орієнтири мотивації 
діяльності зі збереження пам’яток матеріальної культури.


