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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Законодавство у сфері охорони культурної 

спадщини» призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«бакалавр» факультету історії, політології та міжнародних відносин 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями щодо 

змісту та особливостей  формування  законодавчого забезпечення охорони 

культурної спадщини України. 

Метою викладання навчальної дисципліни ««Законодавство у сфері охорони 

культурної спадщини» є: сприяння відродженню національної свідомості, 

духовності підростаючих поколінь, використання кращих надбань культури, 

збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному 

житті, захист традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і 

майбутніх поколінь. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів із 

Законом України «Про охорону культурної спадщини», який регулює 

правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони 

культурної спадщини, Положенням про порядок визначення наукових 

об’єктів, що становлять національне надбання, Положенням про державну 

реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, архівів, які призначені для 

вивчення, збереження і використання пам’яток природи, матеріальної та 

духовної культури, а також залучення громадян до надбань національної та 

світової історико-культурної спадщини. 

 



Очікувані результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

системного мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи. 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності 

та на межі предметних галузей. 

- основні сучасні вимоги до фаху історика та археолога 

- ключові етапи у розвитку історичної науки 

- теоретичні основи викладання історії та археології  

- методи і методичні прийоми навчання і виховання студентів у процесі 

вивчення історії та археології  

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК5.Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні 

професійного і побутового спілкування 

ЗК6.Здатність побудови стратегії аналітичного дослідження, довгострокових 

і середньострокових планів наукової діяльності  

ЗК7.Уміння орієнтуватися в сучасних концепціях розвитку наукового 

пізнання, нових методиках і технологіях 

 

 

Спеціальні компетентності 

(СК) 



СК1.Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і 

процесами у минулому та сучасності 

СК3.Розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання 

історії та зловживання історією  

СК4.Уміння аналізувати різні види історичних джерел  

СК5.Уміння працювати з матеріалами ЗМІ 

СК6.Пошук археологічних об’єктів та їх польове обстеження 

СК7.Фіксація, облік та первинна консервація археологічних знахідок 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

 

ПРН1.Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність. 

ПРН3.Використовувати понятійний апарат історичної науки  

ПРН4.Вести наукову дискусію і аргументовано відстоювати свою точку зору 

ПРН5.Знаходити, систематизувати та аналізувати історичні та археологічні 

джерела  

ПРН6.Проводити польові обстеження та робити науковий опис 

археологічних пам’яток і археологічних знахідок  

ПРН7.Визначати наукову цінність археологічної пам’ятки та готувати 

документацію для взяття її під охорону 

ПРН8.Опрацьовувати археологічні матеріали та готувати їх для передачі у 

фонди музею 

 

 

 

Автономія та відповідальність 

(АіВ) 



АіВ1.Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування 

АіВ 3 Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним 

та самостійним. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щовівторка, з 11.10  до 12.30 (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 18.00 до 20.00. 

E-mail викладача: gioks@ukr.net 

 

 

 

 


