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Анотація / Abstract

У статті вперше висвітлено наукову діяльність Алли дмитренко в галузі етнології, краєзнавства та музеєзнавства. 
Акцентовано увагу на важливості вивчення дослідницею регіональної специфіки традиційно-побутової культури 
воли нян та поліщуків як складової частини української етнокультури. Проаналізовано її роботу як педагога – керівника  
секції «етнографія» Волинської обласної Малої академії наук та доцента кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства 
та інформаційно-аналітичної діяльності східноєвропейського національного університету імені лесі Українки. Про-
стежено внесок Алли дмитренко у розбудову музейної мережі Волині. З’ясовано її роль у комплектуванні, збереженні 
та актуалізації пам’яток матеріальної культури українців. Показано співпрацю дослідниці з Волинським краєзнавчим 
музеєм, історія якого стала об’єктом її наукових зацікавлень, а етнографічна колекція – основою для виставкових та 
науково-дослідних проектів. Розглянуто діяльність Алли дмитренко як етнолога-практика, вказано на її експедицій-
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ний досвід та його важливість для науки. Зазначено внесок дослідниці у вивчення та збереження елементів нематері-
альної культурної спадщини.

Ключові слова: етнологія, краєзнавство, музейна справа, матеріальна і нематеріальна культурна спадщина, екс-
педиція, музейна експозиція.

The article covers for the first time alla Dmytrenkoʼs scientific activity in the field of ethnology, regional ethnography and 
museum studies. an emphasis is placed on the importance of the researcherʼs studying the regional specifics of traditional 
and everyday culture of Volynians and Polishchuks as a component of the ukrainian ethno-culture. There is an analysis of 
her work as a teacher – the head of the Ethnography section of the Volyn regional minor academy of Sciences of ukraine, 
as well as an associate professor at the Department of museum Studies, monument Studies and Information and analytical 
activities of the lesya ukrainka east european National university. There is also a comprehension of alla Dmytrenkoʼs 
contribution to the development of the Volyn museum network, and a clarification of her role in the acquisition, preservation 
and updating of monuments of ukrainians’ material culture. Shown is her collaboration with the Volyn regional Studies 
museum, the history of which has become the object of her scientific interests, with its ethnographic collection being the 
basis for her exhibition and research projects. The activity of alla Dmytrenko as an ethnologist-practitioner is considered, 
and her expeditionary experience and the latter’s importance for science are pointed out. The contribution of the researcher 
to studying and preserving elements of intangible cultural heritage is noted.

keywords: ethnology, regional ethnodraphy, museology, tangible and intangible cultural heritages, expedition, 
museum exposition.

Алла Адамівна дмитренко – український 
науковець, автор близько 300  наукових 
праць  [1], етнолог, педагог, кандидат істо-
ричних наук, доцент кафедри музеєзнавства, 
пам’яткознавства та інформаційно-аналітич-
ної діяльності східноєвропейського націо-
нального університету імені лесі Українки.

Народилася Алла дмитренко 20  квітня 
1960  року у с.  світязь шацького району 
Волинської області. У  1977  році закінчи-
ла світязьку середню школу та продовжила 
навчання у луцькому державному педагогіч-
ному інституті імені лесі Українки за спеці-
альністю «Вчитель історії, суспільствознав-
ства», де, завершивши навчання, залишила-
ся працювати [14, с. 110]. 

Із листопада 1983  року до листопа-
да 1986-го вона навчалася в аспірантурі 
львівського відділення Інституту мисте-
цтвознавства, фольк лору та етнографії імені 
М. Т. Рильського АН УРсР, водночас продо-
вжувала працювати в луцькому державному 
педагогічному інституті імені лесі Українки. 
У  2000  році успішно захистила дисертацію 
на здобуття ступеня кандидата історичних 
наук за темою «Традиційні промисли укра-
їнців Західного Полісся в другій половині 
XIX  – 30-х  років XX  ст.» під керівництвом 
відомого етнолога, доктора історичних наук, 
професора, завідувача кафедри етнології та 

краєзнавства київського національного уні-
верситету імені Т.  Г.  шевченка Валентини 
Борисенко [14, с. 110].

Із 2004  року Алла дмитренко працювала 
на посаді доцента кафедри археології і джере-
лознавства Волинського (з  2012  р.  – східно-
європейського) державного (з 2007 р. – націо-
нального) університету імені лесі Українки. 
Вона стала однією з ініціаторів відкриття 
на історичному факультеті (нині  – факуль-
тет історії, політології та національної без-
пеки) Волинського національного універ-
ситету імені лесі Українки спеціальності 
«Музейна справа та охорона пам’яток історії 
та культури» (з  2015  р.  – «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство»). У  2008  році створено 
кафедру документознавства і музейної спра-
ви, де від часу її заснування й дотепер працює 
дослідниця (з  28.05.2020  р. кафедра музеє-
знавства, пам’яткознавства та інформаційно-
аналітичної діяльності).

А лла дмитренко розробила низку 
навчально-методичних програм з курсів: 
«Українська етнографія», «основи атри-
буції та експертизи об’єктів культурної 
спадщини», «Історія матеріальної куль-
тури», «Історія музеїв науки і техніки», 
«Атрибуція та експертиза пам’яток науки і 
техніки», «Історія одягу і моди», «Музейні 
центри світу», «Атрибуція та експертиза 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



115115

Світл ана  Чибирак,  людмил а  мірошниЧенко-ГуСак

творів мистецтва», «Атрибуція та експерти-
за етнографічних пам’яток», «Народна архі-
тектура України», «декоративно-вжиткове 
мистецтво України» та  ін. У  2017  році вона 
уклала навчально-методичний комплекс 
«Атрибуція традиційного натільного одягу 
українців»  [2], розрахований на студентів 
ІІІ курсу історичного факультету (спеціаль-
ність 6.020103 «Музейна справа та охорона 
пам’яток історії та культури») і на музейних 
працівників. У  ньому подано основні атри-
бутивні ознаки чоловічих і жіночих тради-
ційних сорочок, наведено приклади заповне-
ння паспортів цього виду пам’яток народної 
культури. Також ювілярка  – автор розді-
лу «Присвоювальні форми промислів» в 
навчальному посібнику «Українська етноло-
гія» (2007), що розрахований на студентів, 
викладачів, науковців та всіх зацікавлених 
українською культурою [7]. 

для привернення уваги до важливос-
ті вивчення курсу «Українська етноло-
гія» у системі закладів вищої освіти Алла 
дмитренко підготувала цикл відеолекцій 
«Українська етнографія», до якого увійшли 
теми: «Землеробство», «Тваринництво», 
«Звичаєво-обрядові дії, пов’язані з домаш-
німи тваринами», «Мисливство», «Рибаль-
ство», «Бджільництво», «Збиральництво»,  
«харчування», «житло», «Вбрання», 
«Ро дин на обрядовість», «сімейний устрій», 
«культ предків», «календарна обрядовість», 
«етнічна територія». Вони розміщені у віль-
ному доступі на Youtube [1, с. 23–26].

Від часу створення Волинської обласної 
Малої академії наук у 1992 і до 2013 року Алла 
дмитренко очолювала секцію «етнографія». 
Під її керівництвом підготовлено чимало 
учнівських досліджень з різних етнологіч-
них тем. Зокрема, п’ятнадцять із них високо 
оцінили члени журі Всеукраїнського кон-
курсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 
Значна частина її вихованців продовжила 
вивчення власної історії та культури, реалі-
зувала себе на науковій ниві.

За плідну роботу з національного вихо-
вання та залучення до науково-дослідниць-

кої діяльності дітей, учнівської та студент-
ської молоді Аллу дмитренко відзначено 
низкою грамот, нагород та відзнак, зокрема, 
Почесною грамотою МоН України (1997), 
знаками «Відмінник освіти України» (2002) 
та «Антон Макаренко» (2008).

як фахівець із вивчення проблем традицій-
них привласнювальних форм господарства 
(збиральництва, бджільництва, мисливства 
і рибальства) Алла дмитренко була запро-
шена до низки комплексних історико-етно-
графічних експедицій центру захисту куль-
турної спадщини від техногенних катастроф 
(2005 р. – лугинський р-н житомирської обл., 
2006  р.  – Рокитнівський  р-н Рівнен-
ської  обл.; 2008  р.  – сарненський і дубро-
вицький  р-ни Рівненської  обл.; 2009  р.  – 
Володимирецький  р-н Рівненської  обл.; 
2010 р. – Зарічненський р-н Рівненської обл.; 
2011  р.  – ємільченський  р-н житомир-
ської обл.; 2012 р. – камінь-каширський р-н 
Волинської  обл.; 2012  р.  – Володарський, 
Васильківський та Білоцерківський  р-ни 
київської  обл.; 2013  р.  – Березнівський  р-н 
Рівненської  обл.). Нині вона є співробітни-
ком цього центру (за сумісництвом) та вхо-
дить до його вченої ради.

Здобутий досвід проведення комплек-
сних польових досліджень Алла дмитренко 
застосувала під час організації і проведен-
ня етнографічних та історико-краєзнавчих 
практик студентів історичного факультету 
східноєвропейського національного універ-
ситету імені лесі Українки у формі експе-
дицій, що мали на меті сформувати у них 
фахові знання. Під керівництвом та за учас-
тю Алли дмитренко експедиції здійснені в  
шацький (2008, 2009 та 2013  рр.), камінь-
каширський (2010  та 2014  рр.), Ратнівський 
(2011) р-ни Волинської  обл. Польові матері-
али з різних аспектів традиційно-побутової 
культури українців, зібрані під час цих експе-
дицій, стали основою для формування архі-
ву Музею етнографії Волині та Полісся при 
східноєвропейському національному універ-
ситеті імені лесі Українки та частково уві-
йшли до праці «етнографічний образ сучас-
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ної України. корпус експедиційних фоль-
клорно-етнографічних матеріалів» [13]. це 
багатотомне видання Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені 
М. Т. Рильського дає можливість простежити 
локальні відмінності, ознайомитися з мало-
відомими широкому загалу явищами тради-
ційної культури й побуту українців. У ньому 
представлений великий масив польових етно-
графічних матеріалів з різних історико-етно-
графічних регіонів України, зокрема Волині 
та Волинського Полісся. 

Алла дмитренко – авторка наукових публі-
кацій в українських та зарубіжних виданнях, 
співавторка колективного монографічного 
видання «Західне Полісся: історія та куль-
тура» (2012) [12], етнологічного видання 
«Народна культура українців: життєвий цикл 
людини: історико-етнологічне дослідження  : 
у  5  т.» (т.  3  – 2012  р.; т.  4  – 2013  р.) [3; 9–11], 
альбомного видання «Ostatni bartnicy evropy 
których spotkałem, Krzysztof hejke» [15]. 

дослідниця активно бере участь у кон-
ференціях, круглих столах та наукових 
се мінарах, зокрема й за кордоном: VIII Між-
народ ній науково-практичній конферен-
ції (7–8  вересня 2017  р., м.  Мінськ), Між-
народ ному кон гресі дослідників Білорусі 
(м.  Варшава, 2017  р.; м.  Віль нюс, 2019  р.) 
та  ін. Вона  – багаторічний член Волинської 
обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України та учасниця більшості 
її краєзнавчих конференцій.

краєзнавча тематика широко представ-
лена у статтях, присвячених історії та куль-
турі окремих населених пунктів, відомим 
особистостям краю, проблемам традицій-
но-побутової культури [1]. У низці публі-
кацій висвітлено роль знаного фолькло-
риста та музейника олекси ошуркевича 
у вивченні духовної культури та розвитку 
музейної мережі Волині. окремі праці 
Алли дмитренко присвячено краєзнавцю 
олександрі кондратович, яка зафіксувала 
весільний обряд, календарну та родинну 
обрядовість Волинського Полісся, здійснила 
розвідки з історії населених пунктів камінь-

каширщини. Також дослідниця підготувала 
статті про багаторічного головного зберіга-
ча фондів Волинського краєзнавчого музею 
Наталію Пушкар і висвітлила її діяльність у 
царині музейництва Волині.

Вагомий внесок Алли дмитренко у роз-
будову етнографічного музейництва Волині 
та формування Музею етнографії Волині та 
Полісся при східноєвропейському націо-
нальному університеті імені лесі Українки. 
У 90-х роках хх ст. створити та налагодити 
діяльність музею при закладі вищої освіти 
було складно. Завдяки ініціативі завідувача 
кафедри археології та джерелознавства про-
фесора Михайла кучинка і доцента Алли 
дмитренко, а  також за сприяння керівни-
цтва університету у  липні 1996  року було 
оформлено першу етнографічну експозицію. 
спочатку вона діяла як кабінет етногра-
фії Волині та Полісся. У  2002–2008  роках 
етнографічна збірка стала частиною Музею 
археології Волинського державного універ-
ситету імені лесі Українки. І  лише 18  лис-
топада 2008  року створено самостійний 
Музей етнографії Волині та Полісся при 
Волинському (східноєвропейському) наці-
ональному університеті імені лесі Українки, 
а  в  грудні 2010  року його зареєструвало 
Управління освіти і науки Волинської облас-
ної державної адміністрації. 

Наказом ректора Аллу дмитренко було 
призначено керівницею музею на громад-
ських засадах. дослідниця запропонувала 
власну наукову концепцію експозиції музею 
та підготувала тематико-структурний 
план  [6]. Наступним етапом стала спіль-
на робота Алли дмитренко з викладачами 
Інституту мистецтв (структурної частини 
університету) та науковцями Волинського 
краєзнавчого музею щодо розробки худож-
нього проекту музею, у результаті якої підго-
товлено художній проект та монтажні листи. 
З березня 2011 до травня 2017 року було вве-
дено до штатного розпису посаду завідувача 
музею. Та Алла  дмитренко й далі курує 
роботу закладу. Вона здійснює наукову атри-
буцію етнографічних предметів, поповнює 
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фондову збірку музею, проводить заходи із 
популяризації матеріальної та духовної куль-
турної спадщини. За її допомогою організо-
вують виставки, тематичні заходи, лекторії 
тощо. діяльність Музею етнографії Волині 
та Полісся при східноєвропейському наці-
ональному університеті імені лесі Українки 
та його значення у підготовці фахівців зі 
спеціальності «Музейна справа та охоро-
на пам’яток історії та культури» дослідни-
ця висвітлила у шістнадцяти статтях [1]. 
окремої уваги заслуговують публікації, при-
свячені проблемі атрибуції пам’яток народ-
ної культури (димленій кераміці; традицій-
ним жіночим та чоловічим сорочкам; спід-
ницям; рушникам). 

Під час створення експозиції Музею 
бджільництва у с.  Баїв луцького району 
Волинської обл. Алла дмитренко стала нау-
ковим консультантом цього проекту [5]. Вона 
підготувала тематико-структурний план [8], 
опрацювала збірку та надала рекомендації 
щодо наукового представлення музейних 
предметів в експозиції.

Багато років Алла дмитренко співпрацює 
з Волинським краєзнавчим музеєм. Вона  – 
активна учасниця різноманітних музейних 
заходів, член журі музейних конкурсів, спі-
кер різних науково-просвітницьких програм, 
кураторка окремих студентських практик, 
проведених на базі цього музею. Питання істо-
рії становлення музейної установи, її значення 
для суспільства, вивчення фондових збірок, 
внесок наукових співробітників у музейну 
справу авторка висвітлила у близько двадця-
ти статтях  [1]. Зазначимо, що єдиної колекції 
етнографічних пам’яток у Волинському кра-
єзнавчому музеї немає, а тому її опрацювання 
Аллою дмитренко допомогло показати важ-
ливість цілісного підходу до вивчення етно-
графічних предметів музейної збірки та залу-
чити їх до наукового обігу. На окрему увагу 
заслуговують публікації про предметний 
склад етнографічної колекції міжвоєнного 
періоду, збірку кераміки, традиційного вбран-
ня, предметів бджільництва, рибальства, мис-
ливства і збиральництва.

Ще одним напрямом співпраці дослідниці 
та музейної установи є організація виставково-
експозиційної діяльності. Зокрема, 2015 року 
було відкрито виставку «Волинське Полісся», 
яка репрезентувала етнографічні артефакти, 
зібрані під час польових досліджень та сту-
дентських практик під керівництвом Алли 
дмитренко. У 2017 році дослідниця була нау-
ковим консультантом виставки «Традиційні 
чоловічі сорочки Волині та Полісся» і взяла 
участь у її відкритті, що відбулося під час робо-
ти П’ятої Волинської обласної науково-етно-
графічної конференції «етнографічне музей-
ництво в Україні і на Волині». Результатом 
плідної роботи на ниві музейної справи стало 
видання Аллою дмитренко у 2020  році збір-
ника статей «Музеї: колекції, експозиції, 
атрибуція, музейники» [4], де зібрані найкра-
щі напрацювання дослідниці.

як бачимо, науковий доробок Алли 
дмитренко є різноплановим та стосується 
науково-педагогічних, етнологічних, крає-
знавчих та музеєзнавчих проблем. Багаторічна 
педагогічна праця Алли дмитренко дозволила 
сформувати науковий осередок з етнологічних 
питань серед учнівської молоді  – учасників 
Малої академії наук та факультативних занять 
закладів середньої освіти Волинської  обл. 
чимало з них продовжили свою наукову 
працю, будучи студентами, а  окремі  – здо-
були наукові ступені. Її педагогічний досвід, 
високий науково-методичний рівень подачі 
навчальних матеріалів сприяють формуван-
ню у студентів спеціальності «Музеєзнавство, 
пам’яткознавство» низки фахових знань, 
потрібних для подальшої трудової діяльності.

Алла дмитренко однією з перших роз-
почала професійне вивчення двох історико-
етнографічних регіонів  – Волині і Полісся. 
коло її наукових інтересів охоплює проблеми 
присвоювальних форм промислів, традицій-
ного вбрання, календарної та родинної обря-
довості, етнографічного музейництва та пер-
соналій. Завдяки її роботі до наукового обігу 
потрапило чимало польових матеріалів, нових 
відомостей із зазначених регіонів про тради-
ційну культуру волинян та поліщуків. окремо 
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варто наголосити на важливості фіксації нею 
такого архаїчного елементу культури, як ягід-
ні пісні та примовки до ягід, що побутували 
на Поліссі, і розробці авторської класифікації 
рибальських пристосувань. Більшість її дослі-
джень було представлено для широкого загалу 
на наукових, краєзнавчих конференціях, кру-
глих столах та семінарах. 

Поряд з іншими українськими дослідни-
ками та практиками Алла дмитренко докла-
ла значних зусиль для збереження та попу-
ляризації нематеріальної культурної спад-
щини, зокрема, щодо внесення бортництва 
у Національний перелік елементів нематері-
альної культурної спадщини України.

Завдяки зусиллям Алли дмитренко 
на Волині постало дві музейні устано-
ви  – Музей етнографії Волині та Полісся 
при східноєвропейському національному 
університеті імені лесі Українки та Музей 
бджільництва у с.  Баїв луцького району 
Волинської області. 

Алла дмитренко продовжує активно 
збирати, досліджувати і популяризувати 
традиційно-побутову культуру волинян і 
поліщуків та історію краю; вивчати музейні 
збірки; піклуватися про збереження куль-
турних пам’яток. Її науковий доробок є цін-
ним джерелом для етнологів, краєзнавців, 
істориків. 
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