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В С Т У П
1. М ета дисципліни полягає в широкому ознайомленні студентів із сучасним станом 
пам’яткоохоронної справи в Україні та передбачає вивчення нормативної бази та системи 
охорони об’єктів культурної спадщини. В курсі розглядаються: законодавча база України, на 
основі якої здійснюється реєстрація і облік пам’яток культурної спадщини та організаційна 
структура державних, наукових і громадських організацій, що забезпечують охорону, 
збереження та використання пам’яток.

2. П опередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати види та типи пам’яток культурної спадщини України.
2. Знати основні засади музейної справи.
3. Володіти елементарними навичками археологічної типології та класифікації.
4. Володіти методиками фіксації археологічних пам’яток.

3. А нотація навчальної дисципліни:
Постановка пам’яток культурної спадщини є першою і основною передумовою для 
проведення низки пам’яткоохоронних заходів з метою їхнього збереження, дослідження та 
музеєфікації. Під час викладання курсу аналізуються загальнодержавні закони та кодекси, які 
регулюють питання державної реєстрації нерухомих пам’яток - Закон України «Про охорону 
культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», вивчається 
структура органів виконавчої влади, в повноваження яких входить забезпечення охорони 
пам’яток, розглядається діяльність наукових та громадських організацій, порівнюється 
вітчизняна система з міжнародним досвідом охорони культурної спадщини.
В рамках курсу розглядаються аспекти пам’яткоохоронної справи, що безпосередньо 
пов’язані з питанням реєстрації пам’яток, адже без знання нормативної бази щодо охорони 
нерухомих об’єктів культурної спадщини неможливе повноцінне забезпечення збереженості 
пам’яток. Тому в курсі акцентується увага на практичних аспектах процесу державного 
обліку пам’яток -  на юридичному контексті таких понять, як «об’єкт культурної спадщини», 
«пам’ятка археології», «пам’ятка історії», «пам’ятка архітектури» тощо. Особлива увага 
надається питанням, які безпосередньо стосуються питань постановки пам’яток на державний 
облік, що пов’язано з зонами охорони, збереженістю культурного шару, технічного стану, 
музеєфікації. Важливого значення має висвітлення методики складання пам’яткоохоронної 
документації, а саме паспорту, облікової картки, історичної довідки. Навчальна дисципліна 
«Паспортизація пам’яток історії та культури» -  складова циклу професійної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», є продовженням вивчення курсів 
«Основи археології», «Основи музеєзнавства», «Методика польових археологічних 
досліджень», «Фіксація археологічних джерел», та є базовою для таких спеціальних 
дисциплін як: «Охорона археологічних пам’яток», «Музеєфікація природної та культурної 
спадщини».
4. Завдання (навчальні цілі): є вивчення правових та організаційних засад процесу 
реєстрації об’єктів культурної спадщини. У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати нормативно-правову базу музейної та пам’яткоохоронної справи, визначену 
вітчизняним та міжнародним законодавством; особливості постановки на облік пам’яток 
історії, археології, монументального мистецтва, архітектури, науки і техніки, пам’яток 
садово-паркового мистецтва; методики розробки та створення пам’яткоохоронної 
документації. Вміти складати облікову картку, паспорт, акт технічного стану, історичну 
довідку на пам’ятки, описувати та класифікувати основні категорії археологічних знахідок; 
складати інвентарний опис музейних предметів, здійснювати пошук та наукову 
інвентаризацію пам’яток історії та культури; визначати об’єкти культурної спадщини, які 
доцільно музеєфікувати. Володіти достатніми знаннями в пам’яткоохоронній галузі, що 
дасть критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку музейництва 
та системи охорони пам’яток культурної спадщини.



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 
підсумко

вій оцінці 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати правові засади обліку 
пам’яток культурної спадщини

лекції, самостійна 
робота

контрольна 
робота з тем 
ЗМ1

15%

1.2 Знати організаційні засади обліку 
пам’яток культурної спадщини

лекції, самостійна 
робота

контрольна 
робота з тем 
ЗМ2

15%

1.3 Знати систему державних органів у 
сфері охорони культурної спадщини

Семінарські
заняття

усне
опитування

15%

2.1 Вміти визначати типи, види та 
категорії об’єктів культурної 
спадщини

Семінарські
заняття

Усне
опитування

15%

4.1 Вміти складати пам’яткоохоронну 
документацію

Лекції, самостійна 
робота

Практичне
завдання

10%

4.2 Вміти проводити фіксацію 
порушень пам’яткоохоронного 
законодавства

Лекції, самостійна 
робота

Практичне
завдання

10%

1.4 Знати порядок постановки пам’ятки 
культурної спадщини на державний 
облік

Лекції, самостійна 
робота, практичні 
заняття

залік 10%

2.2 Вміти скласти паспорт, облікову 
картку, історичну довідку, акт 
технічного стану на об’єкт 
культурної спадщини

Лекції, семінарські 
заняття

залік 10%

6. С піввіднош ення результатів навчання дисципліни із програм ним и результатам и  
навчання (необое ’язкоео для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)

-------Результати навчання дисципліни (О К И )
П рограм ні результати навчання^назва) __________ 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 4.1. 4.2.

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

X X X X X X

3. Здатність комунікувати і співпрацювати з державними і громадськими 
організаціями, міжнародними музейними і пам’яткоохоронними 
інституціями

X X X

5. Знання та розуміння методологій проектування і модернізації музейних 
та пам’яткоохоронних установ відповідно до нормативних вимог, чинних 
стандартів та технічних вимог

X X X

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

X X X X X

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

X X X X



7. Схема формування оцінки.

7.1 Ф орми оціню вання студентів:

- сем естрове оціню вання:
1. Контрольна робота з тем ЗМ1: РН 1.1 15 балів/9 балів*.
2. Контрольна робота з тем ЗМ2: РН 1.2-15 балів/9 балів.
3. Практичне завдання з тем ЗМ 1 (презентація): РН 4.1-10 балів /б бали.
4. Практичне завдання з тем ЗМ2 (презентація): РН 4.2 -  10 балів /б бали.
5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-15  балів /  9 балів.
6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.2-15  балів /  9 балів.

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

- п ідсум кове оціню вання:
- форма оцінювання -  залік;
- максимальна кількість балів, які може отримати студент -  20 балів;
- Оцінюються такі результати навчання студента: знання порядку постановки об’єктів 

культурної спадщини на державний облік та вміння складання облікової документації на 
пам’ятки.

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

- мінімальний пороговий рівень залікової оцінки, за якої залік вважається складеним 10 
балів.

Необхідна умова допуску до заліку, студент не допускається до заліку, якщо під час семестру 
набрав менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум 
допуску до екзамену 48 балів.

7.2 О рганізація оціню вання:

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 
кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 
модулів (бали, отримані під час семінарських занять, усні опитування); бали, отримані за 
виконання практичних завдань; бали, отримані під час модульного контролю, а також бали, 
отримані під час складання підсумкового контролю (заліку), а саме: за виконання 
запропонованих завдань.

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 
себе лекції, семінарські, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 
контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 
змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) -  теми 5-9.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 
оцінювання (контрольні роботи, опитування, практичні завдання) і підсумкове оцінювання 
(залік).

Загальна сума балів -  100 балів (із них, семестрове оцінювання -  максимум 80 балів; 
підсумкове оцінювання (залік) -  максимум 20 балів).



З м іст о ви й  м о д у л ь  1

П равові засади реєст р а ц ії пам ’ят ок
З м іст о ви й  м о д у л ь  2  

О рганізаційні засади р еєст рац ії 
п а м ’ят ок

Залік

40 залікових балів (максимум) 40 заліковий бал (максимум)
20

балів

(макси
мум)

С а м о ст ій н а
р о б о т а

(завдан н я)

С ем ін а р и М о дул ьн и й
кон т р о л ь

С а м о ст ій н а
р о б о т а

(завдан н я)

С ем ін а р и М о д ул ьн и й
к он т рол ь

10
(максимум)

15
(максимум)

15
(максимум)

10
(максимум)

15
(максимум)

15
(максимум)

С ем інарські заняття. Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кож ного  
сем інарського занят т я  (усні відповіді, графічні зображення). Під час семінару студент має 
можливість досягти від 1 до 5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час
семінару є:

• повнота виконаної роботи 1 бал;
• логіка викладення 1 бал;
• використання основної і додаткової літератури 1 бал;
• аналітичні міркування, вміння робити висновки 1 бал;
• доповнення 1 бал.

К онтрольне завдання студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного 
Змістового модулю, зокрема Реферат 1 (середина жовтня) і Реферат 2 (кінець листопада).
Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:

• глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 10 балів;
• робота виконана повністю 8 балів;
• тема розкрита неповно 6 балів;
• реферат суто компілятивного рівня 4 бали;
• розкритий лише окремий аспект 2 бали.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 
контрольні роботи, зокрема Контрольна робота 1 (середина жовтня) і Контрольна робота 2 
(кінець листопада).

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова. МК проводиться у письмовій або 
усній формі. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за МК -  15 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.



Е кзам енаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 10 балів. 
Критеріями оцінювання відповіді є:

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 10
Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 8-9 
висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 
матеріалу
Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 7
Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 5-6 
помилки
Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 4
Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 2-3 
матеріалу
Відповідь має значні помилки, або відсутня 1

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 
менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 
складання модульних контрольних робіт. Реком ендований м інімум для допуску до екзамену 
-  48 балів.

П ри простом у розрахунку отримаємо;

Змістовий 
модуль 1

Змістовий 
модуль 2

Екзамен Підсумкова
оцінка

Мінімум 24 24 12 60

М аксимум 40 40 20 100

7.3 Ш кала відповідності оцінок
Відм інно / Excellent 90-100

Д о б р е / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Н езадовільно / Fail 0-59



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

№
п/п

Н азва теми
К ількість годин

л ек ц ії практичні самостійна
робота

Розділ 1. П равові засади реєст рац ії пам ’ят ок

1.
В ступ .
Тема 1 . Облік об’єктів культурної спадщини: 
визначення термінів та понять

2 6

2. Тема 2. Пам’яткоохоронне законодавство 
України 2 2 6

Тема 3. Державні та громадські організації 
охорони культурної спадщини 2 2 6

3.
Тема 4. Повноваження державних органів 
охорони культурної спадщини з обліку 
пам’яток

1 2 6

9. Реферат з тем ЗМ1 3
10. Контрольна робота з тем ЗМ1 1 -

Розділ 2. О рганізаційні засади реєст рац ії пам ’ят ок

11. Тема 5. Типи та види пам’яток культурної 
спадщини 2 6

Тема 6. Поняття Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України 2 2 6

Тема 7. Порядок занесення об’єкта культурної 
спадщини до Державного реєстру пам’яток 2 2 6

Тема 8. Повноваження та обов’язки дослідника 
культурної спадщини 2 2 6

12. Тема 9. Складання облікової документації на 
об’єкти культурної спадщини 1 6

18. Реферат з тем ЗМ2 - - 3
19. Контрольна робота з тем ЗМ2 1 -

В С ЬО ГО 18 12 60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій -  18 год.
Семінарських -  12 год.
Самостійна робота -  60 год.



9. Реком ендовані дж ерела:

О сновні:
1. Авдусин Д.А. Археологические разведки и раскопки. - М., 1959.
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.: УТОППС, 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, УТОППС. -  Lambert Academic Publishing, 2017. -  635 с.
9. Охорона культурної спадщини. Нормативна база: 36. документів / УТОППС, Центр 

пам’яткознавства НАН України. -К .: НВП «Ферокол», 2010. -  580 с.
10. Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: 36. документів. -  К.: В-во ХПС, 

2006. -  576 с.

Д одат кові:

1. Археологічна спадщина Хмельницької обл. Довідник. -  Чернігів: РВК «Деснянська 
правда», 2011. -  176 с.

2. Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. -  К.: НДІ пам’яткоохоронних 
досліджень Мінкультури України, №№ 1 -  4. - 1997-2000.

3. Баллер ЗА . Социальньїй прогресе и культурное наследие. -  М., 1987.
4. Боярский П.В. Теоретические основьі памятниковедения (постановка проблемьі) // 

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

5. Бреяк О.В., Солтис О.Б. Парадокси пам’яткоохоронного законодавства // Охорона 
культурної спадщини Київської обл. -К .: Академперіодика, 2006. - С. 9-13.

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

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

8. Герасимчук В.Є. З міжнародного досвіду: Закон про превентивну археологію (Франція) // 
Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, Вип. 3.. -  К., 1999. — С. 129-131.

9. Жарких М.І. Бази даних в роботі польських пам’яткоохоронців // Археометрія та охорона 
історико-культурної спадщини, Вип. 4. -К ., 2000. — С. 127-130.

10. Жарких М.І. Нерухомі пам’ятки України: об’єктивний аналіз предметної області // 
Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, Вип. 1. -  К., 1997. — С. 43-50.

11. Івакін Г.Ю., Климовський С.І. Проблеми охорони пам’яток Києва // Археометрія та 
охорона історико-культурної спадщини, Вип. 3. -К ., 1999. — С. 111-116.

12. Кримінальний кодекс України. -  К.: ВД «Скіф», 2008. -  160 с. (Серія: Кодекси і закони 
України).



13. 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.

14. Михайленко Є.М. Проблема професійної етики у світовій та українській археології // 
Археологія. - № 1. -  2009. -  С. 102-108.
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16. Охорона культурної спадщини Київської обл. Проблеми, матеріали, дослідження. -  К.: 
Академперіодика, 2006. -  240 с.

17. Пам’ятки історії та культури Вінницької обл. : словникова частина. -  Вінниця: ДП 
«Державна картографічна фабрика», 2011. -  400 с.

18. Петрашенко В.О. Актуальні проблеми сучасного дослідження і збереження археологічної 
спадщини // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, Вип. 2. -  К., 1998. — 
С. 91-95.

19. Петрашенко В.О., Радзівіл А.Ю., Куделя Ю.А. Програма наукового дослідження, охорони 
та вивчення пам’яток археології та геології Трахтемирівського заповідника // Археометрія 
та охорона історико-культурної спадщини, Вип. 1. -К ., 1997. — С. 43-50.

20. Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Вип. 1 -  8. -  К, 
2000-2013.

10. Додаткові ресурси:

1. Кириленко О.С., Шидловський П.С. Сучасний стан вивчення трипільської культури на 
території Києва і передмістя // Культурна спадщина / Український державний інститут 
культурної спадщини, №1 (10). - С. 91-98. http://doi.Org/l 0,5281 /zenodo.3547710

2. Первісна археологія Нижнього Подесення / Шидловський П.С., Лисенко С.Д., 
Кириленко О С., СорокунА.А., Пічкур Є.В. -  К.: ЦПД, Інтерсервіс, 2016. -  344 С. 
http://doi.Org/l 0 ,5281/zenodo. 1190152

3. Шидловський П.С. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього 
Подесіння // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, Вип. 7 
-  К.: Фенікс, 2012. -  С. 587-599. http://doi.org/10.5281/zenodo.1202182

4. 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.l 188708

5. 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

6. Шидловський П.С., Хоптинець М.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного 
комплексу пам’яток «Великий Дивлин» // Праці Науково-дослідного інституту 
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7. Канал YouTube “Palaethnological Research”, список «Охорона пам’яток»: 
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL7Q74aWPLwfipawhgFcbFqRbedVYoe03v

8. Відеолекція: П. Шидловський «Палеолітичні стоянки. Питання охорони археологічної 
спадщини» - https://voutu.be/pj ODIPCEeks
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