
ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО 

  

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ                                                Бакалавр 

Кафедра, на якій викладається дисципліна        ІТМ 

ТЕРМІНИ ВИВЧЕННЯ    (семестр) весняний 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 За результатами вивчення курсу студент повинен уміти: 

- Знаходити й опрацьовувати джерельну базу; 

- Слухати й записувати лекцію, конспектувати рекомендовану 

літературу: 

- Робити бібліографічний опис книги, публікацій, документа, укладати 

картотеку; 

- Підготувати реферат, доповідь з посиланнями на джерела; 

- Формулювати й висловлювати фахово думку в питаннях популяризації 

та охорони пам’яток; 

- робити порівняльний аналіз стану пам’ятки  в контексті давності і 

сьогодення. 

 За результатами вивчення курсу студент повинен знати: 

- пам’яткознавство як комплексну науку, функції пам’яток; 

- методику і практику осягнення пам’яткознавства, його становлення; 

- критерії, класифікацію та категорії пам’яток; 

- облік культурного надбання; 

- правовий та технічний захист пам’яток; 

- використання пам’яток; 

- пам’ятки свого родоводу 

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Пам’яткознавство як комплексна наука, навчальна  

дисципліна та її завдання. 

- теоретичні й практичні аспекти пам’яткознавства. 

- Про «пам’ятник» і «пам’ятку» 

- Методика  і засоби осягнення пам’яткознаства 

Тема 2. Становлення пам’яткознавства 

- Зародження знань про об’єкт давнини. 

- Політика щодо цінностей культури України 

- Оформлення пам’яткознавства як науки 



- Українське пам’яткознавство під пресом комуністичної ідеології 

- Сучасний стан пам’яткознавства: здобутки й проблеми. 

Тема 3. Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини. Класифікація 

пам’яток. 

- характеристика культурної спадщини 

- класифікація об’єктів культурної спадщини 

- пам’ятка як об’єкт  державної реєстрації 

Тема 4. Облік пам’яток 

- значення державного обліку пам’яток 

- методи дослідження об’єктів культурної спадщини 

- укладання списків пам’яток за радянського режиму 

- об’єктивна потреба переобліку пам’яток у незалежній Україні 

Тема 5.  Державний реєстр національного і місцевого надбання. 

Список всесвітньої спадщини. 

- Пам’ятки Реєстру національного надбання. 

- Історико-культурні і природні заповідники 

- Об’єкти України у Списку всесвітньої спадщини. 

Тема 6. Нормативно-правова охорона пам’яток. 

- зародження морально-правових засад збереження пам’яток 

- нормативні заходи щодо захисту пам’яток в разі збройного конфлікту. 

- Нормативно-правові  акти у справі охорони Всесвітньої  культурної та 

природної спадщини. 

Тема 7. Руйнівні чинники та технічні засоби збереження пам’яток 

- природно-кліматична агресивність середовища  та антропологічного 

чинника. 

- ідеологія нищення тоталітаризмом пам’яток  національної культури 

- розвиток технічно-реставраційних методів збереження пам’яток. 

- Здобутки і невдачі реставрації українських пам’яток. 

 Тема 8. Пристосування та популяризація об’єктів культурної 

спадщини. 



- Музеєфікація об’єктів народної архітектури. 

- Виховне значення популяризації пам’яток: екскурсії, засоби масової 

інформації, зображувальні способи.. 

- Пам’яткознавча тематика в науково-освітніх установах і громадських 

організаціях. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ (форми, критерії) – залік (оцінювання за 

накопичувальною стобальною системою) 

 

Автор програми                            доктор філософії в історичних науках,  

(викладач дисципліни)                 професор 

                                                      Бадяк Володимир 
 


