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ВСТУП
1. Мета дисципліни полягає в широкому ознайомленні студентів із сучасними методами 
збереження, дослідження, реставрації та музеєфікації об’єктів природної та культурної 
спадщини та передбачає вивчення нормативної бази та системи музейних установ України. В 
курсі розглядаються практичні питання консервації та реставрації предметів та об’єктів, що 
становлять цінність з точки зору археології, палеонтології, природознавства, антропології та 
інших дисциплін і являються предметами та об’єктами музейного значення.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати види та типи пам’яток культурної та природної спадщини України..
2. Знати основні засади музейної справи.
3. Знати загальні поняття про головні напрямки діяльності музеїв -  науково-фондову 

роботу, експозиційну і культурно-освітню діяльність.
4. Володіти методиками фіксації археологічних джерел.
5. Вміти складати пам’яткоохоронну документацію на пам’ятки

3. Анотація навчальної дисципліни:

В програмі курсу студенти вивчають поняття Державного музейного фонду України, основні 
напрямки фондової роботи, етапи наукової обробки та вивчення музейних предметів, форми 
комплектування фондів.
Навчальна дисципліна «Музеєфікація природної та культурно-історичної спадщини» -  
складова циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», є 
продовженням вивчення курсів «Основи археології», «Основи музеєзнавства», «Методика 
польових археологічних досліджень», «Фіксація археологічних джерел», «Науково-фондова 
робота музеїв» та є базовою для таких спеціальних дисциплін як: «Охорона культурної 
спадщини України».
З метою більш докладного вивчення методів реставрації предметів музейного значення 
широко використовуються археологічні матеріали з фондів Археологічного музею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про культурну та 
природну спадщину; визначення понять «культурна спадщина», «природна спадщина», 
«музеєфікація», тощо. Завдання курсу:
- скласти уявленім у студентів про властивості музейних предметів, типи музейних джерел, 
склад і структуру музейних фондів;
- ознайомити студентів з основними напрямками науково-фондової роботи музеїв -  
комплектуванням, вивченням, науковий описом, обліком і збереженням музейних предметів;
- виробити у студентів вміння самостійно працювати зі спеціальною літературою, знаходити і 
аналізувати потрібну інформацію;
- у процесі практичних занять навчити студентів застосовувати отримані знання на практиці.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати систему державної 
реєстрації об’єктів культурної спадщини та музейних установ України; орієнтуватись в 
українському законодавстві, вміти використовувати правову основу охорони пам’яток -  
об’єктів культурної спадщини; застосовувати отримані практичні знання під час польових 
археологічних досліджень та музейної роботи; вміти складати інвентарний опис музейниз 
колекцій, проводити консерваційні роботи над об’єктами культурної спадщини та 
застосовувати методи реставрації для предметів музейного значення.



5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові 
й оцінці 3 

дисципліниКод Результат навчання (РН)

1.1 Знати систему обліку предметів 
музейного значення

Семінарські
заняття

Усне
опитування

15%

1.2 Знати методи консервації та 
реставрації об’єктів музейного 
значення

Семінарські
заняття

Усне
опитування

15%

4.1 Вміти проводити камеральну 
обробку музейних колекцій

лекції, самостійна 
робота

Практичне
завдання

5%

4.2. Вміти складати облікову 
документацію на музейні об’єкти

лекції, самостійна 
робота

Практичне
завдання

5%

1.3 Знати систему організації 
державних музейних установ 
України

лекції, самостійна 
робота

контрольна 
робота з тем 
ЗМ1

10%>

1.4 Знати процес передачі колекцій до 
наукових фондів музеїв

лекції, самостійна 
робота

екзамен 20%

2.1 Вміти застосовувати отримані 
практичні знання під час 
камеральної обробки археологічного 
матеріалу

лекції, самостійна 
робота

контрольна 
робота з тем 
ЗМ2

10%

1.5 Знати основні вимоги при 
музеєфікації об’єктів культурної
спадщини

лекція, самостійна 
робота

екзамен 20%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов ’язкоео для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)

-Результати_навчання дисципліни (ОК 5) 
Програмні результати --------------------------------------- - 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.1 4.1. 4.2.

1. Знання нормативно-правової бази музейної та 
пам’яткоохоронної справи, визначеної вітчизняним та 
міжнародним законодавством, дотримуватись вимог 
професійної етики

X X X X

4. Знання менеджменту та маркетингу в музейній та 
пам’яткоохоронній справі

X X X X

16. Здійснювати пошук та наукову інвентаризацію пам’яток 
історії та культури, визначати об’єкти культурної спадщини, 
які доцільно музеєфікувати

X X X X X X

17. Здійснювати нагляд за станом збереження та 
використання пам’яток історії та культури, встановлювати 
режим утримання та використання пам’яток, їх територій та 
зон охорони

X X X

18. Володіння достатніми знаннями в галузях, пов’язаних з 
організацією збереження, інтерпретації та використання 
спадщини, що дасть можливість критично аналізувати 
ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку 
музейництва та пам’яткоохоронної галузі

X X

19. Вміти залучати громади до охорони і популяризації 
культурної спадщини

X X X



7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.3 — 10 балів/ б балів *
2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 2.1 — 10 балів/ б балів.
3. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 1 . 1 1 5  балів/ 9 балів.
4. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 1 .2 -15  балів/ 9 балів.
5. Практичне завдання (ЗМ1): РН 4 . 1 - 5  балів/ 3 бали.
6. Практичне завдання (ЗМ2): РН 4 . 2 - 5  балів/3 бали.
7. Екзамен: РН 1.4-1.5 -  40 балів /  24 бали.

* максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 
контролю.

- підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання екзамен;
- максимальна кількість балів, які може отримати студент -  40 балів;
- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння орієнтуватись у науковій та 

періодичній музеєзнавчій літературі із проблематики пам’яткоохоронної справи, відбирати з 
цієї інформації найголовніше, вміння застосовувати отримані практичні знання під час 
польових археологічних досліджень, камеральної обробки археологічного матеріалу.

- форма проведення екзамену -  письмова, види завдань -  завдання, які потребують 
розгорнутих відповідей;

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 
складеним -  24 бали.

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 
семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 
мінімум допуску до екзамену 36 балів.

7.2 Організація оцінювання:
Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 
модулів:

бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі практичних завдань); 
бали, отримані за самостійну роботу (за підготовку рефератів); 
бали тримані за роботу на семінарах (усне опитування); 
бали, отримані за екзамен (за письмові розгорнуті відповіді).

(Зразки завдань для модульних контрольних робіт, тематику рефератів, питання та 
завдання підсумкової контрольної роботи див. Навчально-методичний комплекс з даної 
дисципліни).

Зміст курсу поділений на 2 змістовних модулі. Кожний модуль включає в себе лекції, 
семінари та самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 
засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 
(ЗМ1) входять теми 1 - 7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) -  теми 8 -16.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється під час семестрового оцінювання 
(усне опитування, реферати) та підсумкового оцінювання (екзамен).

Загальна сума балів -  100 балів (із них, семестрове оцінювання максимум 60 балів; 
підсумкове оцінювання (екзамен) -  максимум 40 балів).



Змістовий модуль 1
Правові аспекти та вимоги до процесу 

музеєфікації

Змістовий модуль 2 
Практичні аспекти процесу 

музеєфікації
Е к за м е н

ЗО зал ік ов и й  б а л  (м ак си м ум ) ЗО зал ік ов и х  бал ів  (м ак си м ум )
4 0

бал ів

(м ак си 
м ум )

Самостійна
робота

(завдання)

Семінари Модульний
контроль

Самостійна
робота

(завдання)

Семінари Модульний
контроль

5
(м ак си м ум )

15
(м ак си м ум )

10
(м ак си м ум )

5
(м ак си м ум )

15
(м ак си м ум )

10
(м ак си м ум )

СЕМІНАРИ
Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 
5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є:

• повнота розкриття питання 1 бал;
• логіка викладення 1 бал;
• використання основної і додаткової літератури 1 бал;
• аналітичні міркування 1 бал;
• вміння робити висновки 1 бал.

САМОСТІЙНА РОБОТА
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання як окремих тем, так і деяких 

розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих 
тем чи окремих розділів здійснюється у формі бліц-опитування на лекціях, оцінювання 
виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт.

Виконані завдання студент здає викладачеві не пізніше ніж за два тижні до проведення 
модульного контролю з відповідного Змістового модулю, зокрема Завдання 1 (до 15 березня) 
і Завдання 2 (до 15 квітня). Критерії оцінки завдань:

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 5 балів;
2. обґрунтоване розкриття проблеми 4 бали;
3. тема розкрита неповністю, обмежена джерельна база та обґрунтування 3 бали;
4. реферат переважно компілятивного рівня 2 бали;
5. розкритий лише один окремий аспект теми 1 бал.

Теми завдань з кожного змістовного модулю викладач пропонує студентам на першому
занятті відповідного модулю: ЗМ1 -  початок лютого; ЗМ2 -  початок квітня.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульні контрольні роботи (МК), зокрема, Контрольна робота ЗМ1 (кінець березня) і 
Контрольна робота ЗМ2 (кінець квітня).

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій або 
усній формі. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК -  10 балів. 
Студент, який не виконав вимоги по самостійній роботі, не допускається до складання МК, і 
даний модуль йому не зараховується.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» від 1 жовтня 2010 року.



Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 
Критеріями оцінювання відповіді є:

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 16-18 
висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 
матеріалу
Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 10-12 
помилки
Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 4-6 
матеріалу
Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання 
не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 
успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 
екзамену -  36 балів.

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовий 
модуль 1

Змістовий 
модуль 2

Екзамен Підсумкова
оцінка

Мінімум 18 18 24 60
Максимум ЗО ЗО 40 100

7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре/ Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять

№
п/п Назва теми

Кількість годин
лекції семіна

р и
самостійн 
а робота

Розділ 1. Правові аспекти та вимоги до процесу музеєфікації

1
Вступ.
Тема 1. Поняття музеєфікації за українським 
законодавством

2
5

2 Тема 2. Державний Музейний фонд України 2 1 5
3 Тема 3. Наукові фонди музеїв та музейні колекції 2 1 5
4 Тема 4. Облікова документація музейних предметів 2 1 5
5 Тема 5. Історико-культурні заповідники України 2 1 5
6 Тема 6 . Порядок відтворення визначних об’єктів 2 1 5
7 Тема 7. Природно-заповідний фонд України 1 1 5
5 Реферат за змістом тем ЗМ1 5
9 Контрольна робота з тем ЗМ1 1 -

Розділ 2. Практичні аспекти процесу музеєфікації
10 Тема 8. Польовий та інвентарний опис предметів 2 1 5
11 Тема 9. Облікова картка музейного предмету 2 1 5
12 Тема 10. Камеральна обробка музейних колекцій 2 1 5
13 Тема 11. Проведення реставраційних робіт 2 1 5

14
Тема 12. Консервація об’єктів культурної та 
природної спадщини 2 1

5

15 Тема 13. Сучасні методи музеєфікації та візуалізації 
пам’яток 2 1

5

16 Тема 14. Скансени 1 5
17 Реферат за змістом тем ЗМ2 - 5
18 Контрольна робота з темЗМ2) 1 -

19 ВСЬОГО 28 12 80
Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій -  28 год.
Семінари -  12 год.
Самостійна робота -  80 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основні:
1. Денисенко Г.Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті. -  К : Інститут історії 

НАН України, 2018 -  319 с.
2. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» // Археологія (спецвипуск). -  К.: 

Корвін Пресе, 2004. -  22 с.
3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Вісник Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури (спецвипуск). -  К.: УТОП1К, 2000. -  32 с.
4. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. -  Чернігів: ВАТ 

«РВК Деснянська правда», 2011. -  796 с.
5. Культурна спадщина України: Правові засади збереження, відтворення та охорони 

культурно-історичного середовища. Збірник офіційних документів. -  К., 2002.
6. Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. -  К.: Фенікс, 2008. -  176 с.
7. Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство 

України: матеріали конференції (18-19 квітня 2002 р.). -  К., 2002.
8. Основи пам’яткознавства / за ред. О. Титової, Л. Гріффена. -  Центр пам’яткознавства НАН 

України, УТОПЖ. -  Lambert Academic Publishing, 2017. -  635 с.



9. Охорона культурної спадщини. Нормативна база: 36. документів / УТОППС, Центр 
пам’яткознавства. -  К.: НВП «Ферокол», 2010. -  580 с.

10. Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: 36. документів. -  К.: В-во ХПС, 
2006. -  576 с.

Додаткові:
1. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. -  К.: НДІ пам’яткоохоронних 

досліджень Мінкультури України, 1997 -  2000 рр. - №№ 1-4.
2. Боярский П.В. Теоретические основьі памятниковедения (постановка проблемьі) // 

Памятниковедение: Теория, методология, практика / НИИ культурьі Министерства 
культурьі РСФСР. -М ., 1986. -С . 8-31.

3. Вечерський В.В. Національна програма: облік пам’яток та історичних міст як перший етап 
розробки // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. -  К., 2000 р. -  Вип. 4. -  
С. 102-111.

4. Вечерский В.В. Архітектурно-містобудівна спадщина регіонів України // Археометрія та 
охорона історико-культурної спадщини. -  К.,1999. - Вип. 3. -  С. 96-111.

5. Історико-культурні заповідники : Номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, 
запропоновані для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. -  К.: НДІ 
пам’яткоохоронних досліджень, 2014. -  280 с.

6. Історико-культурні заповідники Плани організації територій. -  К.: НДІ
пам’яткоохоронних досліджень, 2014. -  256 с.

7. Історико-містобудівні дослідження Києва /за ред. Вечерського В.В. - К.: НДІ
пам’яткоохоронних досліджень, 2014. -  454 с.

8. Міжнародна наукова конференція «Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки».
-  К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2019. -  85 с.
http://vitaantiqua.org.Ua/en/archives/1835#more-1835

8. Мінаєва Н.І. Сучасна законодавча база щодо охорони та дослідження археологічної 
спадщини // Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр., Вип. 7. -  К.: ІА НАН 
України, 2005. -  С. 433-436.

9. Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Вип. 1 -  8. -  К.: 
Фенікс, 2003 -  2015.

10. Український музей. Збірка наукових праць. -  К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. -  
220 с. http://vitaantiqua.org.Ua/en/archives/685#more-685

10. Додаткові ресурси:

1. Шидловський П.С. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення 
мисливців на мамонтів // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних 
досліджень, Вип. 8. -К.:  Фенікс, 2013. -  С. 567-581. http://doi.org/10.5281/zenodo.1188708

2. Шидловський П.С. Пам’ятки первісності : суспільна користь чи гальмо інвестиційного 
процесу? // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Історія, №4 (131). -  К.: Київський 
університет, 2016. -  С. 85-89. http://doi.org/10.5281/zenodo.1206230

3. Шидловський П.С. та ін. Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів : археологічні 
дослідження та музеєфікація. Актуальні проблеми збереження національної культурної та 
мовної спадщини. -1 5  с,- https://www.researchgate.net/publication/325579095

4. Shydlovskyi Р., Pean S., Tsvirkun О., Chymyrys М. 2018. Mezhyrich International Archaeology 
Summer School, interdisciplinary study and restoration of an Upper Pleistocene site. - 
http://vovkcenter.org.ua/en/2018-pn/

5. Канал YouTube “Paleoethnological Research”, список «Охорона пам’яток»: 
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL7Q74aWPLwfipawhgFcbFqRbedVYoe03v

6. Відеолекція: П. Шидловський «Палеолітичні стоянки. Питання охорони археологічної 
спадщини» - https://voutu.be/piODlPCEeks
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