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Cтаття присвячена історії розвитку методів і засобів забезпечення стабільного мікроклімату при зберіганні колекцій 
живопису в музєефікованих пам'яток архітектури. В дослідженні розглянуті основні типи опалення та вентиляції, їх 
недоліки та переваги, встановлені оптимальні та критичні показники температурно-вологісного середовища для му-
зейних приміщень а також еволюція поглядів та підходів на проблему стабілізації музейного кліматичного середовища. 
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Постановка проблеми. Довговічність музейних 
предметів залежить перш за все від умов 

навколишнього середовища, які можуть як приско-
рити процеси розпаду матеріалів експонатів, так і, 
навпаки, уповільнити їх. Продумане використання 
технічних засобів для створення та підтримання 
оптимального режиму здатне забезпечити довго-
вічність художніх творів. Окреслення оптимальних 
умов зберігання засноване на вивченні матеріалів 
творів та дії на них оточуючого середовища. У свою 
чергу середовище – це перш за все повітря, влас-
тивості якого залежать від його газового складу, 
температури, утримання вологи та наявності у його 
складі аерозолів – забруднювачів. Отже, з точки 
зору довгострокової консервації пам'яток архітек-
тури та окремих рухомих експонатів, що входять 
до їх складу, основною проблемою є забезпечення 
відповідного мікроклімату всередині комплексу, або 
температурно-вологістного режиму. Останній тер-
мін є загальновживаним у вітчизняному музейни-
цтві, хоча він не зовсім повно відображає постанов-
ку проблеми, оскільки, як було зазначено вище, не 
лише температура і вологість впливають на стан 
пам'яток. Такі фактори, як освітлення та наявність 
атмосферних забруднювачів часто стають при-
чиною значних руйнувань у структурі пам'яток. 
Отже, термін «кліматичне середовище» більше ві-
дображає сутність проблеми.

З усіх перерахованих вище небезпечних фак-
торів, вологість, без сумніву, є основним. Надмірна 
волога призводить до збільшення у обсязі гігроско-
пічних матеріалів, до яких належать усі органічні 
волокнисті матеріали (дерево, папір, тканини та ін.) 
[1]. Це призводить до розчинення солей, деформа-
цій, розвитку мікроорганізмів. Не слід забувати, що 
волога розчиняє ангідриди кислот, що присутні в 
повітрі в газоподібному стані, як наслідок, агресивні 
кислоти викликають структурні зміни – знижуєть-
ся механічна міцність тканин, змінюються кольори 
живопису, відбувається корозія металу [2]. Пил та 
інші дрібні часточки, що перебувають в навколиш-
ньому середовищі у аерозольному стані, абсорбу-
ють вологу, отже, відбувається седиментація аеро-
золів, частинки яких, осідаючи на поверхні. здатні 
мігрувати у внутрішні шари матеріалів внаслідок 
вмісту вологи [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема 
впливу температурно-вологісного режиму на стан 
станкових художніх експонатів як наукова про-
блема починає досліджуватись ще у 20-30 рр.  
XX ст., здебільшого у роботах західних дослідни-
ків Г. Томсона, Р. Фелера, Л. Харісона, та ін. Се-

ред вітчизняних спеціалістів довоєнного часу, що 
займалися цією проблематикою, можна виокремити 
таких авторів як Є.В. Кудрявцев, А.Н. Лужецька, 
Ю.А. Алмазов та М.В. Фармаковський. Усі вище 
зазначені автори були музейчиками практиками 
(реставраторами, мистецтвознавцями, зберігачами 
фондів), їхні публікації носили досвідно приклад-
ний характер а ряд тез та загальних висновків їх 
досліджень в подальшому були переглянуті. Як 
повністю самостійна музейна дисципліна пробле-
ма впливу температури та вологості на матеріали 
художніх експонатів виокремлюється в середині  
XX ст., у 50-60-ті роки. Серед окремих авторів цьо-
го періоду слід виділити дослідницький доробок  
Є.К. Кроллау, який у попередній період займав-
ся проблемами впливу світла на музейні екс-
понати, однак у 60-ті рр. розширив коло своїх 
досліджень. 60-ті рр. це новий етап у розвитку до-
сліджень музейного мікроклімату, оскільки в цей 
час з'являється велика кількість профільних орга-
нізацій (лабораторій, реставраційних майстерень, 
відділів при дослідних інститутах), які починають 
розробляти проблему на якісно новому теоретич-
ному та технічному базисі. Найзначніші досліджен-
ня та публікації цього періоду в основному носять 
колективний характер і є результатом праці цілих 
лабораторій та відділів. Друкувались вони як окре-
мі публікації та методичні матеріали для музейних 
співробітників (останні мали значне розповсюджен-
ня), авторство більшості з них належало колектива-
ми музеїв та реставраційних установ Москви, серед 
авторів слід виокремити В.А. Бойко, Р.А. Девину,  
І.В. Илларионову. Щодо методичних рекомендацій 
по утриманню стабільного мікроклімата в пам'ятках 
архітектури а не класичного музею, то ця тема до-
вгий час була найменш затребуваною у радянсько-
му музейництві, про це побічно свідчить той факт 
що ґрунтовні дослідження на цю тема друкуються 
лише у 80-ті рр.

Мета статті. Метою данного дослідження є ана-
ліз підходів та методів встановлення та підтриман-
ня оптимальних параметрів відповідного внутріш-
нього середовища в музейних та музеєфікованих 
спорудах що виступають як місце зберігання ху-
дожніх колекцій або художніх комплексів. Хроно-
логічні рамки дослідження 40-80 роки XX ст.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай у 
пам'ятках архітектури, не оснащених системами 
опалення або кондиціонування, музейники стика-
ються з проблемою саме надмірної вологи, однак 
недостатня вологість, хоч і є рідшим явищем, тим 
не менш також призводить до значних, часто не-
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зворотних змін. Гігроскопічні матеріали всихають-
ся, деформуються, стають крихкими. Отже, волога 
у певній кількості забезпечує стабільність матері-
алів. Але у якій кількості? На це питання музей-
на кліматологія відповіла вже у першій половині 
XX ст. І хоча різні дослідники встановлювали різні 
межі оптимального вологістного режиму, в загаль-
них рисах рекомендації можна звести до двох тез:

– вологість вище 70% не припустима, особливо 
за умов температури 20°С і вище, оскільки призво-
дить до розвитку пліснявих грибів;

– вологість нижче 45-50% є недостатньою та при-
зводить до пересушування матеріалів експонатів.

Таким чином, у середині XX століття норми 
припустимої відносної вологості були встановлені 
у межах 45-70%. Але більшість дослідників 50-тих 
років звужувала ці рамки до 50-65% [4, 5, 6]. 

Інший важливий чинник створення оптимально-
го середовища для зберігання художніх колекцій – 
це температура. У перших вітчизняних рекоменда-
ціях, що вийшли друком у 1931 році в Ленінграді, 
оптимальна температура для органічних матеріалів 
зазначена у межах 16-18°С [7]. Автори 1930-1940  
років – визнані спеціалісти у музейному середови-
щі Ю. А. Алмазов, А. Н. Лужецька, Є. В. Кудрявцев 
вважали, що музейним потребам відповідає темпе-
ратура 12-18°С [8, 9]. Протягом 1940-1960-тих років 
температурні рамки за різними джерелами могли 
бути від 12°С і доходити аж до 25°С, однак вже до 
кінця 1960-тих років більшість спеціалістів переко-
налася в тому, що для гігроскопічних матеріалів, з 
яких складаються станкові художні пам'ятки, опти-
мальною можна вважати температуру 18±1°С.

Забезпечення стабільності вищенаведених по-
казників вологості та температури, по суті, є най-
складнішим завданням в музейній практиці, оскіль-
ки їх дотримання вимагає технічного забезпечення 
та відповідної кваліфікації від обслуговуючого пер-
соналу. За досвідом більшості архітектурних запо-
відників та окремих споруд-музеїв у радянський 
період, можна констатувати, що комплексно вирі-
шити ці проблеми вдавалося одиницям, навіть за 
часів значного підйому вітчизняної музейної кліма-
тології, що припали на 1970-ті роки. Саме напри-
кінці 1960-тих – на початку 1970-тих років досить 
активно розроблялися теоретичні засади клімато-
логічної справи, почалася реалізація довготривалих 
проектів з розробки спеціального кліматологічного 
обладнання для потреб музейних організацій. Од-
нак до середини 1980-тих років цей процес майже 
зійшов нанівець, і архітектурні об'єкти культурної 
спадщини, оснащені сучасними системами кондиці-
онування, були радше винятками, аніж правилом. 
Не знайшли вирішення і проблеми забезпечення 
музейних установ необхідними спеціалістами – 
техніками, кліматологами, біологами, хоча ці пи-
тання постійно підіймалися на конференціях другої 
половини 1960-1970-тих років.

Окреслюючи загалом ситуацію із забезпеченням 
відповідного внутрішнього середовища в музей-
них та музеєфікованих спорудах у другій половині  
XX ст., зазначимо, що вітчизняна практика, ви-
рішуючи цю проблему, йшла кількома шляхами. 
Перший, найдорожчий варіант, – це встановлення 
систем кондиціонування, які на сьогодні вважають-
ся найкращими системами, оскільки забезпечують 
найвищій рівень стабільності мікроклімату. Впер-
ше системи кондиціонування з'являються в Англії: 
ще у 1930-ті роки така система була апробована 
у Національній Галереї. На кінець 1940-вих років 

найбільші художні музеї Лондона були оснащені 
системами кондиціонування, і результати збереже-
ності експонатів вражали тогочасних лондонських 
музейників [10]. Більшість теоретичних розробок 
з питань кондиціонування повітря також належа-
ла англійцям. У 1930-ті роки радянські спеціаліс-
ти Фармаковський В. М., Мансуров С.С. та Драго-
єв А. К. активно його пропагували [11, 12]. Однак 
ґрунтовні вітчизняні публікації з даної тематики 
з'являються досить пізно, у 1970-ті роки, коли на 
Заході ця проблема була вже істотно розроблена та 
структурована. 

В соціалістичній Європі вперше подібними сис-
темами за західними зразками були оснащені ряд 
пам'яток у Прибалтиці. На території СССР про-
тягом 70-тих років з'являється ряд музеїв з кон-
диціонуванням повітря; в більшості випадків це 
були нові споруди, збудовані під потреби музеїв, 
у проектах яких були закладені системи кондиці-
онування. Щодо пам'яток архітектури, оснащених 
в цей період такими системами, то їх було небага-
то, здебільшого це були культові пам'ятки руського 
кам'яного зодчества – Софіївські собори Новгорода 
та Києва, Собори Московського Кремля – Архан-
гельський, Благовіщенський та Успенський [13]. 

Більшість пам'яток архітектури, якщо і були тех-
нічно оснащені, то лише системами опалення – пові-
тряного або водного. Перший тип оснащення музеїв 
взагалі є найстаршим за віком, такими системами 
оснащували пам'ятки ще в імператорській Росії, і та-
кож за досвідом західних країн. Скоріше за все при-
кладами для вітчизняних розробників були німецькі 
зразки; так, в останні 25 років XIX ст. у Німеччині 
системами повітряного опалення були оснащені ряд 
споруд, зокрема замок Нойшванштайн. Серед усіх 
типів опалення (водного, електричного та комбіно-
ваного) цей вважається найкращим. Він являє со-
бою систему, яка складається з центральної каме-
ри та внутрішніх каналів, по яких повітря потрібної 
температури подається до приміщення. Зазвичай 
камера та прилади нагрівання повітря розташову-
валися у підвальних приміщеннях споруд. Прикла-
дом може слугувати опалювальна система Трапезної 
Церкви Києво-Печерської Лаври, де у 1894-1896 рр. 
було встановлено систему з паровим котлом у під-
вальному приміщенні з мережею вентиляційних ка-
налів у підлозі (остання мала керамічне покриття, 
що під впливом теплого повітря також нагрівалося 
та акумулювало тепло) [14]. Більшість приміщень, 
що були побудовані для музейних потреб на межі  
XIX-XX ст., також були оснащені такими система-
ми, однак вже до середини минулого століття біль-
шість з них були вже не придатні до використання. 
Відомо, що на кінець 1970-тих рр. вони продовжу-
вали функціонувати лише в кількох великих музе-
ях – Третьяковській галереї, Музеї образотворчого 
мистецтва ім. А. С. Пушкіна та лише частково в Ер-
мітажі. У згаданій вище Трапезній Церкві система 
вийшла з ладу, скоріше за все, у 1930-ті рр. і до 
сьогодні вона не відновлена [15].

Другий тип опалення – водний, став найпошире-
нішим у вітчизняних пам'ятках архітектури, хоча 
він не був найкращим, про його недоліки завжди го-
ворили музейні спеціалісти. Він був відносно деше-
вим і принаймні півроку міг забезпечувати належну 
для зберігання колекцій температуру, що було осо-
бливо важливо у культових пам'ятках; однак з во-
логістю тим не менш проблеми лишалися протягом 
року. Для пам'яток, оснащених системами опален-
ня від центральної мережі, і сьогодні актуальною 
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залишається проблема правильного ввімкнення та 
вимкнення опалення, оскільки центральні мережі 
починають та завершують опалювальний сезон в 
строки, небажані з точки зору збереження експона-
тів, вмикають та вимикають опалювальну мережу 
швидко, тоді як для пам'яток необхідна поступова 
зміна мікроклімату. 

Експлуатуючи системи водного опалення, ві-
тчизняні спеціалісти прийшли до ряду висновків. 
По-перше, система опалення повинна функціонува-
ти безперебійно увесь опалюваний сезон, причому 
необхідно мати можливість регулювати інтенсив-
ність подачі тепла (в радянські часи ця проблема 
вирішувалася за рахунок власних котелень або ви-
користання екранів, що віддзеркалюють тепло, та 
решіток на радіатори). Також необхідно забезпе-
чувати додаткове зволоження повітря та контроль 
рівня відносної вологості за допомогою вимірюваль-
них приладів [16].

Однак найбільшою групою пам'яток були спору-
ди, що взагалі не були оснащені жодними система-
ми регулювання внутрішнього середовища. З цією 
групою пам'яток музейникам доводилося найваж-
че, оскільки їх мікроклімат повністю залежав від 
зовнішніх температурно-воложистих факторів, а 
зберігання та експонування у них станкових ху-
дожніх пам'яток перетворювалось на проблему, яку 
неможливо розв'язати. У ряді випадків її частково 
вирішували за рахунок встановлення у спорудах 
систем примусової вентиляції. У такий спосіб вда-
валося очищати повітря від надлишку водяної пари 
та вуглекислого газу, що видихається людьми, а 
також пилових забруднювачів. Крім того, вентиля-
ційні системи могли забезпечити нагрівання до 18° 
повітря у холодний період року (для цього викорис-
товувалися калорифери, наприклад, у Тульському 
художньому музеї) та його незначне охолодження 
влітку [17]. Якісно спроектувати вентиляційну систе-
му зазвичай можна при зведенні нової споруди для 
музейних потреб, однак у випадку з монументальни-
ми пам'ятками історії та культури, що пристосовані 
для експонування колекцій, це зробити неможливо 
без порушення цілісності архітектурної пам'ятки. 
Тому для такого типу музеєфікованих неопалюва-
них споруд єдиним шляхом підтримання внутріш-
нього клімату може бути лише звичайне додатко-
ве зволоження повітря та використання природньої 
вентиляції. У 1960-1970-тих рр., коли дослідження 
впливу та нормалізації вологості досягли найбільшо-
го розмаху, фахівці чітко зрозуміли, що зволоження 
припустиме лише парове, наявність крапельної во-
логи у більшості випадків призводить до утворення 
конденсату і як наслідок – розвитку плісняви.

Щодо природньої вентиляції – провітрювання, 
ще у 70-ті роки були розроблені загальні рекомен-
дації з цієї проблеми. За досвідом усієї накопиче-
ної музейної практики радянських часів з цього 
питання, у 1987 році вишли друком методичні ре-
комендації «Средства создания оптимального ми-
кроклимата в музейных зданиях и зданиях-памят-
никах архитектуры». Ця праця стала результатом 
співробітництва сектора температурно-вологістного 
режиму ВНДІР (рос. ВНИИР), Національного ін-
ституту пам'яток культури Народної республіки 
Болгарія та Київського інженерно-будівельного ін-
ституту й акумулювала в собі увесь вітчизняний 
доробок. Ці рекомендації і до сьогодні є найкращим 
методичним виданням з питань нормалізації мікро-
клімату в пам'ятках архітектури. Загалом, за цим 
виданням провітрювання рекомендується прово-

дити за кількома схемами, що були розроблені з 
урахуванням конструктивних особливостей примі-
щень, їх розташування та пори року, що дозволяє 
за умови використання вимірювальних приладів 
досягати бажаного результату [18].

Ще один важливий аспект при забезпеченні се-
редовища зберігання експонатів у архітектурних 
пам'ятках та музеях – це фактор впливу відвідува-
чів. Зазначимо що до початку 1970-тих рр. цій про-
блемі приділяли мало уваги, однак «музейний бум», 
що відбувся в Радянському Союзі у 1970-ті рр., 
поставив перед музейниками ряд питань. Висока 
відвідуваність та її негативний вплив на стан збе-
реженості музейних предметів у експозиційних за-
лах є одним з них. Протягом цього десятиліття ряд 
музеїв та заповідників були змушені дозувати від-
відуваність, оскільки приміщення просто не вміщу-
вали усіх бажаючих. Прикладом можуть слугувати 
галерея І. К. Айвазовського та музей А. С. Гріна у 
Феодосії у курортний період. Але не лише питання 
браку місця для відвідувачів стало турбувати музеї. 
Внаслідок різких перепадів температури, вологості 
та зростання вмісту вуглецю в повітрі експонати 
починали швидко псуватися. Така ж проблема че-
кала на культові музеєфіковані пам'ятки, що час 
від часу на великі релігійні свята використовували-
ся за первинним призначенням (хоча остання про-
блема в радянський період не була так сильно ви-
ражена як сьогодні, оскільки Церква не мала такого 
становища, як сучасному суспільстві). Отже, стало 
очевидним, що заради збереження колекцій в ряді 
випадків доведеться поступитися показниками від-
відуваності. І хоча сьогодні нам видається очевид-
ною правильність такого вибору, у 1970-ті рр. ад-
міністраціям музеїв, перед якими було поставлене 
чітке завдання постійно підвищувати кількість екс-
позицій та відвідувачів в умовах, коли преміальне 
заохочування колективу залежало саме від вищез-
гаданих факторів, зробити це часто бувало складно. 

Серед загальних рекомендацій щодо регулю-
вання відвідуваності, вироблених за досвідом того 
часу, можна назвати наступні:

1. Пам'ятки, що не мають системи опалення, по-
винні бути відкритими лише з травня по вересень 
включно, в травні повинна утримуватись невисока 
відвідуваність [19].

2. За несприятливих умов у весняно-літній та 
осінній періоди пам'ятки, що не оснащені система-
ми кондиціонування, відвідуваність повинна скоро-
чуватись, а ряді випадків припинятися взагалі.

3. В приміщеннях з дуже високим коефіцієнтом 
відвідуваності необхідно встановлювати сеанси з 
перервами.

Висновки. Отже, говорячи про шляхи забезпе-
чення належного зберігання станкових художніх 
колекцій, за досвідом др. пол. XX ст. можна кон-
статувати, що ці проблеми вирішувались у кількох 
площинах. Досвід радянської музейної практики 
другої половини XX ст. підтвердив, що, по-перше, 
основним напрямком роботи повинен бути постій-
ний моніторинг температури та вологості у при-
міщеннях, де зберігаються художні експонати, 
оскільки саме ці два фактори є основними чинника-
ми псування матеріалів пам'яток. 

Оптимальними показниками температурно-во-
логістного режиму були встановлені наступні рам-
ки – 18°С та 50-65% вологості, задля ефективно-
го забезпечення цих нормативів рекомендувалося 
враховувати специфіку будівель, де зберігаються 
колекції. Найкращою системою забезпечення вну-
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трішнього середовища вважали системи кондиціо-
нування, оскільки контролювати внутрішній клімат 
за їх допомогою можна легко та безперервно. Якщо 
ж в приміщенні має місце система опалення, осо-
бливо у пам'ятках храмової архітектури з водним 
опаленням, забезпечення належного середовища 
досягалося шляхом ряду додаткових заходів, таких 

як додаткове зволоження в опалювальний період, 
зважене провітрювання у весняно-літній та осінній 
періоди. У музеєфікованих культових спорудах та 
класичних художніх музеях при великій відвід-
уваності рекомендувався особливий контроль за 
параметрами середовища та додаткові заході його 
нормалізації.
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ СРЕДА МУЗЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПАМЯТНИКОВ  
АРХИТЕКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ХРАНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ В 40-80-ТЫЕ ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ

Аннотация
Статья посвящена истории развития методов и средств обеспечения стабильного микроклимата при хранении кол-
лекций живописи в музеефицированных памятников архитектуры. В исследовании рассмотрены основные типы 
отопления и вентиляции, их недостатки и преймущества, установлены оптимальные и критические показатели 
температурно-влажностной среды для музейных помещений а также эволюция взглядов и подходов на проблему 
стабилизации музейного климатического окружения.
Ключевые слова: температурно-влажностный режим, системы отопления, вентиляция, климатическая среда.
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CLIMATIC ENVIRONMENT OF THE MUSEUM BUILDINGS AND MONUMENTS  
OF ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF THE MUSEUM COLLECTIONS 
STORAGE IN 1940S-1980S

Summary
The article deals with the historical development of methods and means ensuring a stable climate necessary for 
painting collections storage in museums-architectural monuments. Main types of heating and ventilation systems, as 
well as their shortcomings and advantages are described. Optimal and critical temperature and humidity indicators for 
the museum space are established. The evolution of attitudes and approaches to the problem of stabilizing the climate 
of the museum environment are analyzed. 
Keywords: temperature and humidity conditions, heating systems, ventilation, climate environment.


