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Вперше вводяться до наукового обігу документи з архівних фондів    

державних архівних та інших установ, які розкривають маловідомі сторінки 

життя та діяльності Л.А.Проценко.   
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  Ім’я Людмили Андріівни Проценко (1927–2000) добре відомо у наукових 

колах. У межах даної публікації подаються відомі та маловідомі факти до 

біографії та наукової діяльності вченої. За понад як 50 років функціонування 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі 

ЦДАМЛМ України), першим директором якої була Л. А. Проценко, важко 

переоцінити перспективність та далекоглядність її управлінських рішень, які 

заклали підвалини розвитку цієї інституції пам’яті. А з часу створення, у 

1966 році, Київської міської організації товариства охорони пам’яток історії і 

культури, Людмила Проценко веде активну діяльність щодо вивчення 

історичного некрополя України та Києва, формує унікальну картотеку 

персоналій, похованих на київських теренах від доби Київської Русі до 1986 

року. Фактично за її ініціативою у 1994 році був створений Державний 

історико-меморіальний Лук’янівський заповідник, ідентифіковано та 

збережено  сотні поховань відомих українців. Діяльність Л.А.Проценко в 

архівній галузі, численні наукові праці, статті з архівної справи  та 

некрополістики ставлять її доробок в один ряд з видатними українськими  

істориками  та архівістами другої половини 20 ст.   

    Дитинство Людмили Андріївни Проценко пройшло у Києві в атмосфері 

любові до музичного мистецтва, яку сповідували її  батьки - Андрій 

Федорович Проценко, професор Київської консерваторії та мати, Клавдія 

Кузьмівна Давидова – Проценко, яка була оперною співачкою, а з часом 

працювала режисером у Київській опері. Саме це вплинуло на рішення 



Людмили Андріівни одночасно з історичної освітою, яку вона у період з 1946 

по 1951 року  здобувала на історичному факультеті Київського державного 

університету  ім. Т.Г.Шевченка, отримати фах оперної співачки [1]. У 

автобіографії, яку 16 липня 1949 року при вступі  на перший курс вечірнього 

відділення вокального факультету Київської державної ордена Леніна 

консерваторії, разом із заявою подала Людмила Андріївна, вона 

пише:«Я,Проценко Людмила Андреевна ,родилась в 1927 г. в г.Киеве, 

украинка, беспартийная. Отец - Проценко А.Ф. - доцент Киевской 

консерватории. Мать - Демидова – Проценко - режисер Киевской оперы. В 

1935 г. поступила в десятилетку. С 1941 по 1944 г. находилась в эвакуации в 

гг.Уфа, Иркутск. В 1946 г. окончила 13 полную среднюю школу г. Киева. В 

1946 г. поступила в Киевский Университет и в настоящее время являюсь 

студентом четвертого курса исторического факультета» [2].  Одже, Людмила 

Проценко вступає  до консерваторії  де і  навчається,  без відриву від 

навчання в університеті,  до 1954 року. ЇЇ трудовий шлях за фахом  історика – 

архівіста  розпочався у Центральному державному історичному архіві УРСР, 

спочатку на посаді співробітника відділу давніх актів (1951-1953 р.р.), 

пізніше  призначена завідувачем цього відділу (1953-1967 р.р.) . Саме під час 

її роботи в історичному архіві розкривається її талант як науковця, у 

співавторстві з колегами  Л.А.Проценко підготовлено ряд наукових праць, 

зокрема «Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве: 

Путеводитель» [3].“Генеральний опис Правобережної України. 1765–1769. 

Покажчик населених пунктів”, «Актові книги як джерело до вивчення 

спеціальних історичних дисциплін» [4], “Гайдамацький рух на Україні в 

XVIII ст.” (1970 р.) [5], “Каталог коллекции документов Киевской 

археографической комиссии 1369–1899 годов” [6], «Перша археографічна 

експедиція ЦДІА УРСР» [7] тощо. 

    У 1967 році, наказом Головного архівного управління МВС СРСР,  

Л.А.Проценко призначається директором новоствореного Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР, який був створений у 

відповідності до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1966 р. №357. 

Свою  практичну діяльність  ЦДАМЛМ України розпочав у  серпні 1967 року 

[ 8 ].  Період з 4 травня 1966  року до 18 серпня 1973 року визначається як 

початковий період становлення архіву-музею як республіканського архіву 

культури, що комплектується  документами республіканських установ та 

прирівняних до них за значенням установ культури  з усієї території України, 

а також діячів культури. [ 9 ]. Саме цей період  безпосередньо пов’язаний із 

діяльністю Л.А. Проценко на посаді директора ЦДАМЛМ України. З 



наполегливістю та завзятістю Людмила Андріївна створювала унікальну   

багатопрофільну архівно-музейну установу, аналогів якої в Україні немає і 

сьогодні. У звіті про роботу ЦДАМЛМ України за 1968 рік зазначено, що 

протягом року було встановлено контакти з 380 особами - діячами культури 

або їх родичами, загальна кількість візитів до цих осіб склала 774, 

підготовлено та відправлено 195 листів. З метою комплектування архіву 

Л.А.Проценко, разом з колегами, здійснила  відрядження до Москви, 

Мінську, Львів (двічі), Печори, Ленінграду, Харкова, Лубен, Остра. Загальна 

кількість фондів сформованих за звітний період – 183, загальним обсягом 

ваги - 1324 кг. Всього станом на 01.01.1969 року в ЦДАМЛМ України  на 

обліку  вже  перебувало 230 фондів вагою у  2184 кг.,50 377 друкованих 

видань та журналів [ 10 ]. 

Нажаль, реалізуватися всім планам, пов’язаним із розвитком та 

становленням архіву-музею не судилося, у 1973 році Людмила Андріївна  

була вимушена звільнитися з посади директора ЦДАМЛМ України та 

продовжити свою трудову діяльність у київських школах, працюючи 

вчителем історії. У 1982 році Л.А.Проценко  виходить на пенсію, але не 

полишає наукову, краєзнавчу та громадську діяльність.    

Людмила Андріївна була надзвичайно організованою людиною, вміла 

спрямовувати на результат не лише членів колективу, своїх учнів та 

однодумців,  але і бути самоефективною,  прикладом  цьому є її активна 

участь у  громадській  роботі під час її членства у Київській  міській 

організації Товариства охорони пам’ятників історії і культури. 30 вересня 

1966 року виконавчим комітетом Київської міської ради депутатів трудящих 

було прийнято рішення № 1449  «Про створення Київської міської організації 

Товариства охорони пам’ятників історії і культури та про підготовку і 

проведення районних  та міської установчих конференцій». Даним рішенням 

затверджено склад Оргкомітету, якому було доручено провести підготовчі 

роботи по створенню Київської міської організації  товариства охорони 

пам’ятників історії та культури (далі Товариство) та надано доручення  до 15 

листопада 1966 року  підготувати  і провести  міську установчу конференцію 

[ 11 ]. 17 листопада 1966 року відбулася установча конференція Товариства, 

на якій Л.А.Проценко  було обрано  членом правління .  Варто зазначити, що 

колегами Людмили Андріївни по роботі у правлінні Товариства були відомі  

українські історики, керівники  провідних закладів культури, діячі літератури 

і мистецтва, зокрема директор музею Софійського заповідника 

В.М.Очкасова, письменник Ю.К.Смолич, вчений секретар інституту 

археології АН УРСР  П.П. Толочко, майбутній ректор Київського 



національного університету імені Траса Шевченка Л.В.Губерський тощо [12].   

Вже з перших засідань Товариства Л.А.Проценко  займає активну позицію 

щодо  захисту від руйнації поховань на території Лаври, Аскольдовій могилі, 

на Щекавицькій горі, на території Видубицького монастиря. Вона очолила 

групу з 5 активістів, які систематично обстежували кладовища з метою 

виявлення поховань відомих особистостей, зокрема діячів літератури і 

мистецтва. Вже у 1966 році групою було сформовано 90 карток 

дореволюційних  поховань діячів, які залишили по собі слід у різних галузях 

: медицині,науці,мистецтві,техніці,військовій справі,тощо.  Багато з цих 

поховань були у вкрай незадовільному стані. Одним із  головних завдань, які 

ставила перед колегами та громадськістю Л.А.Проценко, було  припинення    

руйнації  некрополів та забезпечення обліку поховань.  На одному із засідань 

пленумів  правління Товариства, Людмила Андріївна доповідала: «Ми 

знайшли деякі документи про поховання академіка Заболотного, де просто 

написано «архітектор». А хто, що – нічого не написано. І ось треба було 

докладно все знайти, що до чого належить. Допомоги ми в цьому одержали 

дуже мало. Могила Антоновича - чиста плита без будь-яких  написів, в 

жахливому стані. Ми догадалися ,що могила належить Антоновичу  тому, що 

рядом лежить його дружина. Могила Нарбута - говорили, що був прекрасний 

пам’ятник» [ 13 ]. З часом саме тема вивчення українських некрополів стає 

провідною у її науковій діяльності.  За результатами копіткої багатолітньої 

роботи групи громадських активістів на чолі з Л.А.Проценко була 

сформована картотека на понад 40 тисяч персоналій. За авторством вченої 

виходять відомі книги та довідники « Київський некрополь» [14], «Історія 

Київського некрополя» [15], «Лук’янівське цивільне кладовище»[16],тощо. 

Людмила Андріївна одна із перших науковців, яка порушила питання 

про створення Лук’янівського державного історико-культурного заповідника 

(далі Заповідник). Дане рішення Кабінету Міністрів України було закріплено 

Постановою від  01.07.1994 №447 «Про оголошення комплексу пам’яток 

історії та культури Лук’янівського цивільного кладовища в м. Києві 

державним історико-меморіальним заповідником». Даним рішенням  

методичне керівництво роботою, пов’язаною з науковими 

дослідженнями,охороною та реставрацією пам’яток історії та культури, що є 

на території заповідника, було  покладено  на Міністерство культури та 

Національну академію наук. Разом з тим  було  доручено Київській міській 

адміністрації за погодженням з Міністерством культури та Національною 

академією наук затвердити у тримісячний термін положення про Заповідник і 

перелік об’єктів, що передаються на його баланс та забезпечити  



виготовлення до 1996 року генерального плану розвитку заповідника  з 

визначенням меж охоронних зон, а також обсягів і термінів  робіт з 

реставрації, відновлення пам’яток та упорядкування території [17]. 

 7 вересня 2000 року закінчився життєвий шлях Людмили Андріівни 

Проценко, останнім місцем спочинку став для неї саме Лук’янівський 

заповідник.  І де б не працювала Людмила Андріївна Проценко протягом 

свого життя, куди б не спрямовувала свої зусилля, вона завжди намагалася 

зупинити час, залишити майбутнім поколінням посилання з минулого, чи то 

формуючи архівні фонди чи то відстоюючи право нашого минулого бути 

незабутим.  
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 For the first time, are scientifically incorporated the documents from 

archival holdings of state archival institutions and other institutions revealing 

little-known pages of life and activity of L.A. Protsenko. 
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