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Силабус курсу «Основи пам’яткознавства» 

20__- 20__ навчального року 

Назва курсу Основи пам’яткознавства 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79005 Львів 

 

Циклова комісія за якою  

закріплена дисципліна 

 

 

Гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво 

027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

Викладач курсу  

 

Караманов Олексій Владиславович 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oleksiy.karamanov@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі Moodle. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-pam-yatkoznavstva 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб сприяти процесу 

формування знань про різні аспекти реєстрації, наукової 

класифікації та інтерпретації об'єктів історико-культурної 

спадщини; аналіз методологічних і організаційно-правових 

засад охорони пам'яток; популяризацію пам'яток культури 

серед широких верств населення. 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів І-го курсу, 

спеціальності 027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство 

протягом першого семестру в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни – майбутніх фахівців з основами 

пам’яткознавства, предметом якого є всебічне дослідження, 

охорона, збереження і популяризація пам'яток історії та 

культури як складової частини національної і всесвітньої 

культурної спадщини. 

Завдання: вивчення дисципліни полягає у набутті 

студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) 

ефективно вирішувати завдання професійної діяльності під 

час вирішенння теоретичних та практичних проблем, 

пов'язаних з виявленням, вивченням, реєстрацією, науковою 

класифікацією, оптимізацією обліку об'єктів історико-

культурної спадщини; розробкою методологічних і 
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організаційно-правових засад охорони пам'яток, методик 

здійснення конкретних пам'яткоохоронних заходів; 

комплексним збереженням історико-культурного 

середовища, здійсненням консервації та реставрації окремих 

споруд, ансамблів і комплексів, а також предметів старовини 

й мистецтва, що складають музейний, архівний та 

бібліотечний фонди України; інформаційною політикою, 

спрямованою на популяризацію пам'яток культури серед 

широких верств населення. 

Заплановані результати навчання: 

Знати: 

- теоретичні основи пам’яткознавства, історію та 

практику українського пам’яткознавства; 

- джерельну базу пам’яткознавства України; 

- історію вивчення, збереження та дослідження 

усіх видів пам’яток на теренах України вподовж різних 

історичних періодів; 

- термінологію дисципліни та класифікацію 

пам’яток; 

- характер діяльності пам’яткознавчих осередків. 

Вміти: 

- володіти термінологічним апаратом 

дисципліни;  

- користуватись джерелами пам’яткознавства;  

- класифікувати пам’ятки; 

- користуватись пам’яткоохоронною 

документацією; 

- застосовувати знання з курсу на практиці для 

вивчення, збереження і охорони пам’яток. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Бондар М. М. Нариси музейної справи / М. М. 

Бондар, Г. Г. Мезенцева, Л. Н. Славін. – К., 1959. – 156 с. 

2. Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Ф. Вайдахер: 

перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – 

Львів : Літопис, 2005. – 632 с. 

3. Дулов О. Пам'яткознавство як наука / О. Дулов // 

Пам'ятки України. – 1993. – № 1–6. – С. 139, 203–204. 

4. Заремба С. З. Українське пам'яткознавство: 

історія, теорія, сучасність / С. З. Заремба. – К.: Логос, 1995. 

5. Музей : менеджмент і освітня діяльність / Упор. З. 

Мазурик, Г. Аартс. – Львів: Літопис, 2009. – 223 с. 

6. Основи пам'яткознавства ; за ред. Л. О. Гріффена, 

О. М. Титової. – К.: Центр пам'яткознавства НАНУ і 

УТОПІК, 2012. 

7. Руденко С. П. Про фундаментальні засади 

пам'яткознавства / С. П. Руденко // Праці Центру 

пам'яткознавства. – 2008. – Вип. 14. – С. 18–40. 

8. Рутинський М. Музеєзнавство : Навчальний 

посібник / М. Рутинський, О. Стецюк. – К. : Знання, 2008. – 

428 с. 

Допоміжна: 

1. Акуленко В. На перехресті закону і совісті: нариси, 

памфлети, спогади. – К.: Українська енциклопедія, 2001. 

– 456 с. 



2. Вечерський В. Виникнення і розвиток міжнародної 

охорони культурних цінно- стей // Праці центру 

пам’яткознавства. Вип. 6. / Центр пам’яткознавства 

НАН України та УТОПІК. – К., 2004. – С. 225–238. 

3. Вечерський В. Від редактора Державного реєстру 

національного культурного надбання // Пам’ятки 

України. – 1999. – № 2–3. – С. 1–2. 

4. Горбик В., Денисенко Г. Проблеми дослідження і 

збереження пам’яток історії та культури в Україні //  

Український  історичний  журнал.  –  2004.  –  №2.  – С. 

133–145. 

5. Дулов О. Пам’яткознавство як наука // Пам’ятки 

України. – 1993. – Ч. 1–6. –  С. 138–139, 203. 

6. Дьомін М. Першочергові заходи для виявлення та 

охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини // 

Вісник Українського товариства охорони пам’яток іс- 

торії та культури. – 2003. – № 1. – С. 65–70. 

7. Заремба С. Нариси з історії українського 

пам’яткознавства. – К.: Аранта, 2002.  – 204 с. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення 

Державної служби охорони культурної спадщини» // 

Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – С. 74–80. 

9. Постанова Верховної Ради України від 4 березня 2004 р. 

«Про інформацію Кабі- нету Міністрів України про стан 

збереження об’єктів соціально-культурного призначення 

в процесі приватизації та цільового їх використання у 

післяприва- тизаційний період» // Голос України. – 2004. 

– 2 квітня. – С. 8. 

10. Прибєга Л. До питання термінологічних визначень у 

пам’яткоохоронній мето- диці // Праці центру 

пам’яткознавства. Вип. 5. / Центр пам’яткознавства 

НАН України та УТОПІК. – К., 2003. – С. 18–35. 

11. Прибєга Л. Територіальна охорона об’єктів культурної 

спадщини // Праці центру пам’яткознавства. Вип. 6. / 

Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 

2004. – С. 3–15. 

Інформаційні ресурси: 

1. Відлуння віків. Український пам’яткоохоронний портал 

URL: http://www.pamjatky.org.ua  

2. Все про туризм: краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму. URL: https://tourlib.net/geogr.htm  

3. Електронна бібліотека «Культура України» URL : 

http://www.elib.nplu.org  

4. Замки та храми України URL: http://www.castles.com.ua  

5.  Інститут історії України НАН України URL: 

http://www.history.org.ua/  

6. Історія України ІХ – ХVIІІ ст. Першоджерела та 

інтерпретації UR L: http://www.litopys.org.ua  

7. Музейний простір України URL: http://www.prostir.museum  

8.  Національна спілка краєзнавців України URL: 

http://nsku.org.ua/ 

Тривалість курсу  90 год. 
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Обсяг курсу  

 

32 години авдиторних занять ( 16 годин лекційних занять і 16 

годин практичних занять) та 58 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності). 

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

Фахові компетентності: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної та 

пам’яткохоронної галузі.  

СК 3. Здатність діяти відповідно до чинного законодавства 

(України та міжнародного) щодо музейної та 

пам’яткоохоронної діяльності.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, 

культурно-просвітницької діяльності на основі професійно 

профільованих знань.  

СК 7.Здатність виконувати комплекс пам’яткоохоронних 

заходів.  

СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та 

популяризацію об’єктів історико-культурної та природної 

спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.  

СК 11. Здатність комунікувати та співпрацювати з 

державними і громадськими організаціями, міжнародними 

музейними і пам’яткоохоронними інституціями. 

Програмні результати 

навчання 

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної 

приналежності.  

ПР 4. Визначати стан збереженості музейних предметів, 

об’єктів історикокультурної спадщини, пам’яток природи та 

розробляти програму відповідних пам’яткоохоронних 

заходів.  

ПР 8. Проводити наукове дослідження нерухомих пам’яток 

та визначати розмір та значення їх історико-культурної 

цінності.  

ПР 11. Проводити пошукову роботу з метою з’ясування 

перспектив виявлення нових, значущих з точки зору обліку, 

об’єктів культурної спадщини.  

ПР 15. Формувати план культурно-освітньої роботи та 

організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, 

об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток 

з врахуванням потреб різних верств населення.  



ПР 17. Здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з 

метою визначення його відповідності міжнародним 

зобов’язанням України у сфері охорони пам’яток, музейної 

діяльності; визначати основні засади щодо ввезення, 

вивезення, передачі права власності на культурні цінності 

відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій ЮНЕСКО. 

Ключові слова  

 

Пам’яткознавство, історія, музей, культура, спадщина, 

пам’ятки, архітектура, музейний предмет, інтерпретація. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

які отримує студент в результаті вивчення навчальних 

дисциплін «Вступ до спеціальності»,  «Основи науково-

педагогічних досліджень», «Музейна педагогіка» та 

«Музейний туризм» і набуття компетенцій після завершення 

навчання на освітньому ступені бакалавра зі спеціальності 

027  Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальна дисципліна є нормативною навчальною 

дисципліною циклу загальної підготовки бакалаврів ОПП 

Музеєзнавство, пам᾽яткознавство.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, 

мозковий штурм), методи організації мислитель них дій, 

розвитку творчого і критичного мислення (аналіз, синтез, 

порівняння; синектика, дедукція, індукція та ін.), виконання 

індивідуальних завдань та проекту. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети 

студентів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною 

відбувається на підставі накопичених балів за результатами 

поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі 

шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів при 

оцінюванні знань за поточну успішність становить 100 балів, 

залік виставляється автоматично. Бали нараховують за 

наступним співідношенням: робота на лекціях – 20 (4 

письмових завдання по 5 балів); практичні заняття – 40 (8 

практичних по 5 балів за роботу на практичному); відповіді 

на тестові питання –  20 балів (20 тестових питань по 1 балу 

за правильну відповідь); виконання міні-проектів – 10+10=20 

балів (критерії оцінювання – розкриття мети і завдань (2 б.); 

самостійність виконання (4 б.); обсяг (2 б.); відповідність 

результатів (2 б.)). 

Підсумкова максимальна кількість балів_100. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням 

робити власні висновки. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 



роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для незарахування викладачем, 

незалежно від масштабу плагіату, обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть 

знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент 

заохочується до використання також й іншої літератури, якої 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 

 

1. Загальні тенденції розвитку пам’яткознавства в 

Україні та інших країнах. 

2. Мета та завдання пам’яткознавства. 

3. Пам’яткознавство у системі музейної діяльності в 

Україні. 

4. Аналіз законодавство про охорону пам’яток в Україні. 

5. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. 

6. Характеристика законодавства про охорону пам’яток 

у зарубіжних країнах. 

7. Основні принципи державної політики України у 

галузі пам’яткознавства. 

8. Роль громадських організації (НГО) у збереженні 

культурної спадщини. 

9. Пам’яткознавство у системі роботи музейного 

працівника. 

10. Проблеми підготовки фахівців-пам’яткознавців. 

11. . Музей як феномен історичної пам’яті. Сучасні 

концепції історичної пам’яті та їх роль у музейно-

педагогічній діяльності. 

12. Педагогічні аспекти вивчення музейної пам’яті. 

Механізми пригадування і забування. 

13. Пам’яткознавство у системі наукових знань. Базові 

терміни пам’яткознавства. 

14. Функціональна структура об’єктів культурної 

спадщини. 

15. Класифікація та критерії виокремлення пам’яток 

історії та культури. 

16. Особливості музеєфікації пам’яток. 

17. Артефакт у контексті матеріальної і нематеріальної 

культурної спадщини. 

18. Симулякр у контексті матеріальної і нематеріальної 

культурної спадщини. 

19. Тезаурус у контексті матеріальної і нематеріальної 

культурної спадщини. 

20. Артефакти, інструменти, предмети і культурні 

простори та їх роль в актуалізації культурної спадщини 

минулого. 

21. Симулякри і технології віртуалізації. 

22. Пам’ятки як джерела інформації та емоцій у 

“зануренні” в минуле. 

23. Аналіз сучасних технологій “занурення” в минуле. 



24. Інтерпретація знаків і символів у просторі музею. 

25. Нерухомі пам’ятки історії та архітектури. 

26. Аналіз Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України. 

27. Нерухомі пам’ятки як джерела локальної історії. 

28. Феномен пам’яток історичного виробництва, техніки, 

містобудування. 

29. Пам’ятки історичного виробництва, техніки, 

монументального мистецтва у системі музейної діяльності, 

особливості їх промоції та популяризації. 

30. Феномен пам’яток монументального мистецтва. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу на сайті: 

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 

1 

 

Тема 1.. Вступне заняття. Музей як 

феномен історичної пам’яті. Сучасні 

концепції історичної пам’яті та їх роль у 

музейно-педагогічній діяльності. 

Педагогічні аспекти вивчення музейної 

пам’яті. Механізми пригадування і 

забування. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 7 год 

 

2 

 

Тема 2. Пам’яткознавство у системі 

наукових знань. Базові терміни 

пам’яткознавства.  

Пам’яткознавство у роботі музейного 

працівника: порівняльний аналіз 

вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в 

Україні. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 8 год 

 

3 Тема 3.. Охорона та збереження пам’яток 

в Україні та за кордоном – аналіз 

законодавчої бази. 

Порівняльний аналіз вітчизняних та 

зарубіжних законодавчих актів щодо 

ефективності організації збереження 

пам’яток. Роль громадських організації 

(НГО) у збереженні культурної спадщини. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 7 год 

 

4 

 

Тема 4. Функціональна структура об’єктів 

культурної спадщини. Класифікація та 

критерії виокремлення пам’яток історії та 

культури. Особливості музеєфікації 

пам’яток. 

Аналіз різних підходів щодо класифікації 

пам’яток історії та культури в Україні та 

за кордоном. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 7 год 

 

 Модульна контрольна робота 1   

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


Змістовий модуль 2 

5 Тема 5. Артефакт у контексті 

матеріальної і нематеріальної культурної 

спадщини. Симулякр. Тезаурус. 

Артефакти, інструменти, предмети і 

культурні простори та їх роль в 

актуалізації культурної спадщини 

минулого. Симулякри і технології 

віртуалізації. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 8 год 

 

6 Тема 6. Пам’ятки як джерела інформації 

та емоцій у “зануренні” в минуле. Знаки і 

символи. 

Аналіз сучасних технологій “занурення” в 

минуле. Пам’ятки історії як джерела 

історико-культурної інформації. 

Інтерпретація знаків і символів у просторі 

музею. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 7 год 

 

7 

 

Тема 7. Нерухомі пам’ятки історії та 

архітектури. 

Аналіз Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України. Нерухомі пам’ятки як 

джерела локальної історії. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 7 год 

 

8 Тема 8. Феномен пам’яток історичного 

виробництва, техніки, містобудування, 

монументального мистецтва та ін. 

Пам’ятки історичного виробництва, 

техніки, монументального мистецтва у 

системі музейної діяльності, особливості 

їх промоції та популяризації. 

Лекція – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год., самостійна 

робота – 7 год 

 

 Модульна контрольна робота 2   

 

 


