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Опис начальної дисципліни__СВ 07__
Шифр

Геопросторова організація природної
і культурної спадщини України
назва дисципліни

Загальні характеристики Навчальне навантаження з
дисципліни
дисципліни
Галузь знань 10 Природничі Кількість кредитів – 3 ЄКТС
(шифр, назва)
науки
Напрям підготовки
Загальна кількість годин - 90
(код, назва) 103 Науки про
Землю
Лекції:
Освітній рівень доктор
18
філософії
Семінарські заняття:
Статус дисципліни
22
(Нормативна/вибіркова)
Лабораторні заняття:
вибіркова
Рік вивчення дисципліни за
навчальним планом 2
Індивідуальна робота:
Семестр
ІV
Самостійна робота:
Тижневе навантаження (год.)
50
- аудиторне: 2 години
Співвідношення аудиторних
- самостійна робота: 4 години
годин і годин СРС:
Мова навчання – українська
Передумови навчання
Основи
збалансованого
розвитку регіонів
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Методи навчання і форми
контролю
Методи навчання
Лекції із застосуванням
мультимедійних
засобів
навчання. Семінарські
заняття

Форми поточного контролю
Модульна контрольна
робота
Форма підсумкового
контролю
Залік

Предмет вивчення навчальної дисципліни: Предметом вивчення
навчальної дисципліни є природна та культурна спадщина.
Міждисциплінарні зв’язки: Програма дисципліни є особливим
інтегрованим курсом, у якому крім природничонаукових (географії, екології
та ін.) передбачене використання комплексів історичних знань (історії,
археології, етнології), культурології та музеєзнавства, туризму, краєзнавства
тощо.
Мета і завдання навчальної дисципліни:
Мета курсу – ознайомлення аспірантів із системою наукових знань про
культурну й природну спадщину та її роль у житті суспільства, сприяння
формуванню їхнього світогляду, усвідомленню та розумінню проблем
збереження та використання спадщини.
Завдання курсу:
1) ознайомити аспірантів із феноменом спадщини в сучасній науці й
культурі; вивчити основні поняття, категорії, функції спадщини;
2) дати уявлення про основні історико-культурні та природоохоронні
території й об'єкти, їхнє місце в українській і світовій культурі;
3

3) вивчити світовий та український досвід охорони та використання
спадщини: завдання, пріоритети, засоби, форми, механізми тощо;
4) дати уявлення про основи державної політики, сучасне міжнародне й
українське законодавство в області охорони й використання спадщини;
5) розглянути проблеми використання культурної й природної
спадщини, її сфери, тенденції;
6) показати соціальну та економічну ефективність збереження
спадщини;
7) прищепити розуміння необхідності дбайливого відношення до
культурного та природного надбання, уміння використовувати отримані
знання в суспільній і професійній сферах діяльності.
II. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують:
№
Результати навчання
Компетентності
з/п
1.
Знати:
Загальнопрофесійні − щодо
- місце географії культурної і природної базових уявлень про основи
спадщини
у
загальній
системі натурфілософії
та
географічних наук;
антропофілософії,
що
- основні поняття та терміни географії сприятиме
культурному
культурної і природної спадщини розвитку
особистості
та
(„культурна
спадщина”,
„природна розумінню
причинноспадщина”, „пам’ятка”, „культурний наслідкових зв’язків в розвитку
ландшафт”);
природи
та
людської
- основні методи та підходи дослідження цивілізації.
спадщини.
Вміти наводити приклади основних
форм і методів збереження та вивчення
об'єктів
культурної
і
природної
спадщини в країні і за кордоном
2.
Знати:
Спеціально-професійні −
- про становлення та розвиток охорони щодо теоретичних, правових та
пам’яток за рубежем і в Україні;
інституціональних питань й
- основні положення Закону України проблем культурної й
„Про охорону культурної спадщини”;
природної спадщини,
- класифікацію об'єктів природної та практичних (наприклад, досвід
культурної спадщини за видами та розроблення програм
категоріями;
збереження й використання,
- склад нематеріальної культурної принципи й методи
спадщини.
туристичної діяльності з
Вміти - аналізувати особливості питань використання спадщини
територіальної структури природної та тощо)
культурної спадщини України;
- наводити приклади регіональних
4

3.

відмінностей у щільності і видовому
складі історико-культурних пам’яток
України.
- наводити приклади різних видів
історико-культурних територій;
- порівнювати різні категорії об’єктів
природно-заповідного фонду.
- аналізувати особливості об'єктів
Всесвітньої культурної та природної
спадщини;
- на основі критеріїв визначати
можливість внесення природних і
культурних об'єктів рідного краю й
країни в систему Всесвітньої культурної
та природної спадщини
- аналізувати особливості й давати
короткі
характеристики
об'єктів
Всесвітньої культурної та природної
спадщини;
Знати
особливості
діяльності
об’єктів
природно-заповідного фонду.
- основи сучасної політики збереження
та використання спадщини в суспільстві;
- основні положення та поняття
Конвенції про охорону всесвітньої
природної й культурної спадщини;
- основні критерії внесення об'єктів
спадщини
в
систему
Всесвітньої
культурної та природної спадщини.
- особливості розміщення об'єктів
Всесвітньої культурної та природної
спадщини.
Вміти:
- робити висновок про внесок регіонів у
світову культуру.
- характеризувати вплив культурної та
природної спадщини на розвиток різних
видів туризму;
- наводити приклади впливу спадщини
на соціальний і економічний розвиток
окремих міст і регіонів;
- робити висновок про необхідність
дбайливого відношення до пам'яток
природи, історії та культури

Науково-дослідницькі − з
самостійного пошуку, збору
та обробітку інформації; зі
здатності
до
усної
та
письмової
комунікації
науковим
стилем;
з
формування елементів
критичного
наукового
мислення
та
наукового
світогляду.
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III. Тематичний план дисципліни

Семінарські
Лабора
-торні

Кількість годин
(денна форма навчання)
у тому числі

Лекції

Назви модулів і тем

Аудиторні

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Самостійна
робота

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ
ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Тема 1. Географія природної та
культурної спадщини як
4
2
2
–
5
міждисциплінарна наукова галузь
Тема 2. Природна спадщина
9
3
6
10
Тема 3. Культурна спадщина
9
3
6
–
10
Разом за змістовим модулем 1
22
8
14
25
Модуль 2. ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Тема 4. Основи збереження
природної та культурної
10
6
4
–
10
спадщини
Тема 5. Стратегія розвитку й
збереження природної та
8
4
4
–
15
культурної спадщини
Разом за змістовим модулем 2
18 10
8
–
25
Усього
40 18 22
–
50
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IV. Зміст дисципліни
Назва модулів, тем та їх зміст

К-сть
годин

Всього
в т.ч.
лекцій

№
з/п

Модуль 1.
47
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ
ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Тема 1. Географія природної та культурної спадщини як 9
міждисциплінарна наукова галузь
Мета, завдання, зміст і структура курсу; основні поняття та категорії;
становлення науки про культурну та природну спадщину; методи
суспільно-географічного дослідження спадщини в Україні, методики
збору та аналізу інформації, в тому числі, за допомогою ГІС-технологій;
освітні підходи до вивчення спадщини: відвідування об'єктів спадщини
й музеїв; використання Інтернет у курсі вивчення спадщини
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1.2.

Тема 2. Природна спадщина
19
2.1. Становлення природно-заповідної справи
Дефініції природної спадщини, об'єкти і явища; біологічне й
ландшафтне різноманіття як природна спадщина; історія та досвід
розвитку заповідної справи в зарубіжних країнах та в Україні;
природно-заповідний рух у сучасній Україні; соціальна ефективність
збереження природної спадщини
2.2. Об’єкти природно-заповідного фонду
Класифікація та географія; природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи,
регіональні ландшафтні парки, штучно створені об’єкти – ботанічні
сади, зоологічні парки, дендрологічні парки, парки-пам'ятки садовопаркового мистецтва
2.3 Природно-культурна спадщина
Поняття про культурний ландшафт; традиційне природокористування
як явище спадщини, його види й поширення
2.4 Законодавчі, нормативно-правові та інституціональні основи
охорони природної спадщини
Правові основи законодавства щодо об’єктів природно-заповідного
фонду; органи державного управління заповідною справою; засади
екологічного моніторингу об'єктів спадщини; напрямки удосконалення
управління природною спадщиною: застосування економічних і
адміністративних механізмів, забезпечення державної й суспільної
підтримки екологічної та духовної культури тощо

2

1.3.

Тема 3. Культурна спадщина
19
3.1. Історія та досвід охорони пам’яток культурної спадщини за
рубежем і в Україні
3.2 Об’єкти культурної спадщини
Класифікація за видами, категорії об'єктів, географія і оцінка
розміщення на території України (пам’ятки – історико-культурні,

4

1.
1.1.

2

7

археологічні, історичні, архітектури та монументального мистецтва,
науки й техніки національного значення; пам’ятні місця життя та
діяльності видатних людей; музеї, бібліотеки, архіви
3.3 Історико-культурні території
Регламентація у вітчизняному й зарубіжному законодавствах,
типологія, географія й оцінка розміщення на території України. Поняття
історико-культурного каркасу країни та регіону; структурні елементи
історико-культурного каркаса: історичні поселення; історико-культурні
заповідники, музеї під відкритим небом; релігійні центри – місця
паломництва; пам’ятки традиційної культури – центри народного
мистецтва, художніх ремесел і промислів; нематеріальна культурна
спадщина; топоніми та їх історико-культурне значення
3.4 Культурна спадщина української діаспори, географія найбільш
визначних пам’яток
3.5 Законодавчі, нормативно-правові та інституціональні основи
захисту культурної спадщини
Сучасне українське законодавство в області охорони і використання
культурної спадщини; особливості та основні принципи: виявлення,
вивчення, паспортизація та оцінка об’єктів; державний облік, охорона і
використання історико-культурних цінностей; основи державної
політики з питань культурної спадщини: зміст, основні напрямки,
методи й інструменти, особливості здійснення; органи державного
управління

2.
2.1.

Модуль 2
43
ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ І
ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Тема 4. Основи збереження природної та культурної спадщини
18
4.1 Ідеологія спадщини
Феномен спадщини в науці і культурі; екологічні і соціальні функції
спадщини; цінності, проблеми й перспективи захисту та використання
спадщини в сучасному суспільстві
4.2 Основи вивчення, охорони, реставрації і консервації об'єктів
спадщини та історико-культурного середовища
4.3 Міжнародний досвід охорони культурної і природної спадщини
Конвенції і рекомендації ЮНЕСКО та Європейського Союзу щодо
охорони культурної спадщини; досвід правової охорони спадщини в
зарубіжних країнах; Список всесвітньої спадщини – глобальна стратегія
складання, критерії відбору культурних та природних об'єктів,
географія об'єктів всесвітньої спадщини; міжнародні органи та центри
вивчення й документування пам’яток історії, культури, архітектури та
містобудування, археології, культурних ландшафтів тощо

8
4
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2.2.

Тема 5. Стратегія розвитку й збереження природної та культурної 25
спадщини
5.1 Історико-культурний і природний потенціал спадщини України
Місце України в культурній та природній спадщині Європи та світу,
об’єкти та території світового значення, занесені до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО; історико-культурний і природний потенціал
регіонів та населених місць України – оцінка, районування,
картографування; напрямки та особливості створення картографічних
творів для потреб спадщини; ризик утрати спадщини, його фактори і їх
оцінка, форми й закономірності прояву, економічний і соціальний
збиток від втрати природної і культурної спадщини; формування
каркасу історико-культурних і природних заповідних територій, як
основи збереження усього культурно-природного простору країни,
окремих її регіонів та населених міст
5.2 Спадщина і розвиток туризму
Культурно-освітній, екологічний, релігійний, етнографічний та
агротуризм; мета, завдання, стратегії розвитку і перспективи;
класифікація туристичних маршрутів, принципи й методи розробки
маршруту; підготовка та організація екскурсій
5.3 Проектування розвитку історико-культурних і природних
заповідних територій
Основні форми актуалізації спадщини, методологія розробки стратегій,
планів та проектів розвитку історико-культурних і природних
заповідних територій; об’єкти спадщини в системі національних та
туристичних маршрутів – «Намисто Славутича», «Золота підкова
Черкащини» тощо; розрахунки туристсько-екскурсійних потоків і
визначення потреб у мережі туристської інфраструктури тощо
5.4 Спадщина і розвиток країни
Місце спадщини в концепціях збалансованого розвитку України і
зарубіжних країн, стан спадщини як індикатор збалансованого розвитку
суспільства, спадщина і регіональна політика; спадщина як фактор
соціального і економічного розвитку окремих міст і регіонів;
економічний потенціал спадщини; науково-методичні підходи до
визначення характеру і ступеня впливу компонентів історикокультурного потенціалу на різні аспекти соціально-економічного
розвитку регіонів; досвід розроблення та реалізації комплексних
державних, регіональних та місцевих програм збереження і
використання культурної спадщини, збереження й розвитку історикокультурних територій, історичних міст, музеїв-заповідників, садиб,
національних парків та інших форм збереження історико-культурного і
природного середовища тощо

4
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4.2. Плани семінарських занять
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5
ТЕМА: Об’єкти культурної спадщини

1.
2.
3.

4.

5.

6.

ПЛАН
Теоретичні питання, що виносяться на обговорення аудиторії:
Історія та досвід охорони пам’яток культурної спадщини за рубежем і в Україні.
Об’єкти культурної спадщини. Класифікація за видами, категорії об'єктів.
Археологічні пам’ятки. Склад (поселення, поховальні об’єкти, оборонні споруди,
пам’ятки древніх культів, пам’ятки мистецтва та епіграфіки), географія об’єктів і
оцінка розміщення на території України. Визначні об’єкти в Україні.
Історичні пам’ятки. Склад (політичні, військові, культурні, економічні, екологічні).
Географія об’єктів і оцінка розміщення на території України. Визначні об’єкти в
Україні: пам’ятки доби Київської Русі, козацької доби та періоду визвольної боротьби
українського народу в ХVІІ ст., Другої світової війни тощо.
Пам’ятки архітектури та монументального мистецтва. Склад (архітектура: громадська,
промислова, військова, культова; архітектурні монументи, монументальне мистецтво).
Географія об’єктів і оцінка розміщення на території України. Визначні об’єкти в
Україні: пам’ятки давньоруської доби, пам’ятки доби бароко, пам’ятки доби
класицизму, еклектики й модерну тощо.
Пам’ятки науки і техніки. Склад (наука, техніка, освіта тощо), географія об’єктів і
оцінка розміщення на території України. Визначні об’єкти в Україні.

Додаткові факультативні завдання:
1. Пам’ятні місця життя та діяльності видатних людей. Події за складом (народилися,
діяли, перебували, загинули, поховані), географія і оцінка розміщення на території
України.
2. Компонентна структура культурної спадщини України для цілей картографування.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

ЛІТЕРАТУРА:
Класифікатори нерухомих об’єктів культурної спадщини України. К.: Фенікс, 2012 80 с.
Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» К.:
Інститут історії України, 2015. 486 с.
Методичні рекомендації по підготовці Зводу пам’яток історії та культури України. К.:
Інститут історії України АН України, 1993. 112 с.
Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. – К.:
Інститут географії НАН України, 172 с.
Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року №1805–ІІІ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток: Постанова Кабінету
Міністрів
України
від
22
травня
2019
року
№
452
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452-2019-%D0%BF#n9
Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що
становлять національне надбання: Постанова Кабінету Міністрів України від 18
лютого 1997 року №174. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-97%D0%BF#Text
Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до
«Зводу пам’яток історії та культури України» К.: Інститут історії України НАН
України, 2011. 272 с.
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4.3. Організація самостійної роботи апірантів
№
з/п
1

2
3
4

Назва теми
Музеї, бібліотеки й архіви як центри духовноморального виховання людини та місця
зберігання і трансляції культурної та природної
спадщини краю
Національні
парки
як
природоохоронні,
історико-культурні,
еколого-просвітительські,
науково-дослідні центри
Сучасні проблеми культурної та природної
спадщини України й можливі шляхи їх
вирішення
Створення електронної карти «Об'єкти та
території природної та культурної спадщини
рідного краю» в QGIS або ArcMap

Разом

Кількість
годин

Форма
контролю

10

повідомлення
(презентація)

10

реферат

10

доповідь
(презентація)

20

електронна
карта

50

Рекомендовані інформаційні джерела:
1. Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку
України: Л.Г. Руденко, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк та ін./ за ред. Л.Г. Руденка. –
К.: Видавництво «Арт Економі», 2018. – 172 с.
2. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
3. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 року № 249/95-ВР
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text
4. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня
1993 року №3814-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text
5. Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІІ.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2456-12
6. Руденко Л.Г., Поливач К.А. Збереження і використання культурної спадщини в
Україні: проблеми та конструктивні пропозиції / Укр. геогр. журн. 2018. №2. С. 51 61.
7. Руденко Л.Г., Поливач К.А. Природна спадщина: досвід та перспективи
картографування в Україні / Укр. геогр. журн. 2015. №4. С. 40 - 49

V. Контроль якості знань аспірантів
5.1. Форми і методи поточного контролю
Контроль знань аспірантів з навчальної дисципліни “Геоконфліктологія”
здійснюється за модульно-рейтинговою системою, що передбачає контроль знань
аспірантів з одного модуля. Модульний контроль проводиться на дванадцятому тижні
семестру.
Оцінювання відбувається за такими формами контролю: вхідний контроль,
поточний контроль, контроль самостійної (індивідуальної роботи) аспірантів, модульний
контроль, залік.
Вхідний контроль проходить в письмовій формі і є набором тестових завдань.
Контроль під час аудиторних занять, основними видами якого є усне
опитування теоретичного матеріалу та письмове виконання практичних завдань. Усна
відповідь – до 2 балів; доповнення – 1 бал.
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Контроль самостійної (індивідуальної роботи) аспірантів, основними видами
якого є оцінювання підготовки до семінарів, опрацювання додаткових джерел інформації,
виконання індивідуальних завдань.
Модульний контроль: контрольна робота, що є набором тестових завдань. За
кожен модульний контроль аспірант має можливість набрати до 20 балів.

5.2. Форми і методи підсумкового контролю
Формою підсумкового контролю є залік.

Питання до заліку
1.Географія природної та культурної спадщини як міждисциплінарна наукова галузь
2.Об’єкт та предмет дослідження географії природної та культурної спадщини.
3.Основні поняття та категорії географії природної та культурної спадщини
4.Становлення науки про культурну та природну спадщину
5.Методи суспільно-географічного дослідження спадщини в Україні
6.Методики збору та аналізу інформації, в тому числі, за допомогою ГІС-технологій
7.Освітні підходи до вивчення спадщини
8.Становлення природно-заповідної справи
9.Дефініції природної спадщини, об'єкти і явища
10.

Біологічне й ландшафтне різноманіття як природна спадщина

11.

Історія та досвід розвитку заповідної справи в зарубіжних країнах та в Україні

12.

Природно-заповідний рух у сучасній Україні

13.

Соціальна ефективність збереження природної спадщини

14.

Об’єкти природно-заповідного фонду. Класифікація та географія

15.

Природно-культурна спадщина. Поняття про культурний ландшафт

16.

Традиційне природокористування як явище спадщини, його види й поширення

17.
Законодавчі, нормативно-правові та інституціональні основи охорони природної
спадщини
18.
Правові основи законодавства щодо об’єктів природно-заповідного фонду. Органи
державного управління заповідною справою
19.

Засади екологічного моніторингу об'єктів спадщини;

20.

Напрямки удосконалення управління природною спадщиною

21.

Історія та досвід охорони пам’яток культурної спадщини за рубежем і в Україні

22.

Об’єкти культурної спадщини

23.

Класифікація культурної спадщини за видами, категорії об'єктів,

24.
Географія і оцінка розміщення об’єктів та територій культурної спадщини на
території України
25.
Історико-культурні території. Регламентація у вітчизняному й зарубіжному
законодавствах, типологія, географія й оцінка розміщення на території України.
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26.
Поняття історико-культурного каркасу країни та регіону. Структурні елементи
історико-культурного каркаса
27.

Історичні поселення

28.

Історико-культурні заповідники, музеї під відкритим небом

29.

Релігійні центри – місця паломництва

30.
Пам’ятки традиційної культури – центри народного мистецтва, художніх ремесел і
промислів
31.

Нематеріальна культурна спадщина

32.

Топоніми та їх історико-культурне значення

33.

Культурна спадщина української діаспори, географія найбільш визначних пам’яток

34.
Законодавчі, нормативно-правові та інституціональні основи захисту культурної
спадщини
35.
Сучасне українське законодавство в області охорони і використання культурної
спадщини.
36.

Державний облік, охорона і використання історико-культурних цінностей

37.
Державна політика з питань культурної спадщини: зміст, основні напрямки, методи
й інструменти, особливості здійснення; органи державного управління
38.

Ідеологія спадщини. Феномен спадщини в науці і культурі

39.
Екологічні і соціальні функції спадщини. Цінності, проблеми й перспективи
захисту та використання спадщини в сучасному суспільстві
40.
Вивчення, охорона, реставрація і консервація об'єктів спадщини та історикокультурного середовища
41.
Міжнародний досвід охорони культурної і природної спадщини. Конвенції і
рекомендації ЮНЕСКО та Європейського Союзу щодо охорони культурної спадщини
42.

Досвід правової охорони спадщини в зарубіжних країнах

43.
Список всесвітньої спадщини – глобальна стратегія складання, критерії відбору
культурних та природних об'єктів, географія об'єктів всесвітньої спадщини
44.
Міжнародні органи та центри вивчення й документування пам’яток культурної
спадщини
45.

Історико-культурний і природний потенціал спадщини України

46.
Місце України в культурній та природній спадщині Європи та світу, об’єкти та
території світового значення, занесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
47.

Історико-культурний і природний потенціал регіонів та населених місць України

48.

Напрямки та особливості створення картографічних творів для потреб спадщини

49.
Ризик утрати спадщини, його фактори і їх оцінка, форми й закономірності прояву,
економічний і соціальний збиток від втрати природної і культурної спадщини
50.

Спадщина і розвиток туризму

51.
Культурно-освітній, екологічний, релігійний, етнографічний та агротуризм. Мета,
завдання, стратегії розвитку і перспективи
52.

Класифікація туристичних маршрутів, принципи й методи розробки маршруту

53.

Підготовка та організація екскурсій
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54.
Основні форми актуалізації спадщини, методологія розробки стратегій, планів та
проектів розвитку історико-культурних і природних заповідних територій
55.
Об’єкти спадщини в системі національних та туристичних маршрутів – «Намисто
Славутича», «Золота підкова Черкащини» тощо
56.
Місце спадщини в концепціях збалансованого розвитку України і зарубіжних
країн. Стан спадщини як індикатор збалансованого розвитку суспільства.
57.
Спадщина і регіональна політика. Спадщина як фактор соціального і економічного
розвитку окремих міст і регіонів
58.

Економічний потенціал спадщини

59.
Науково-методичні підходи до визначення характеру і ступеня впливу компонентів
історико-культурного потенціалу на різні аспекти соціально-економічного розвитку
регіонів
60.
Розроблення та реалізації комплексних державних, регіональних та місцевих
програм збереження і використання культурної спадщини

5.3. Критерії оцінювання знань аспірантів
Критерії оцінювання кожного із питань, що виносяться на залік

Рівень знань

Оцінка за 100бальної шкалою

Відмінний
рівень

90 – 100 (А)

Високий
рівень

80 – 89 (В)

Критерії оцінювання відповіді
Відповідь аспіранта:
- містить повний, розгорнутий, правильний
виклад матеріалу з поставленого питання;
- демонструє знання основних понять і
категорій та взаємозв’язок між ними,
правильне
розуміння
змісту основних
теоретичних положень;
- вказує на вміння давати змістовний та
логічний аналіз матеріалу з поставленого
питання;
- демонструє знання різних наукових концепцій
та підходів щодо певної науково-теоретичної
чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з
поставленим питанням;
- доводить здатність робити власні висновки в
разі
неоднозначності,
спірного
чи
проблемного характеру поставленого питання
чи проблеми.
Аспірант дав досить змістовну відповідь на
поставлене питання, проте вона містить наступні
недоліки:
- недостатня повнота, незначні неточності чи
прогалини при поясненні того чи іншого
аспекту питання;
- недостатньо детально розкритий предмет
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запитання, а основні поняття носять тезисний
характер.
Добрий
рівень

70 -79 (С)

Задовільний
рівень

65 – 69 (D)

60 – 64 (Е)
Достатній
рівень

Недостатній
рівень

Незадовільний
рівень

35 – 59 (FX)

0 – 34 (F)

Аспірант дав відповідь на поставлене питання, однак
припустився незначних помилок змістовного
характеру, або ж при оформлені відповіді на
питання, а саме:
- відтворення основних понять поверхневе, не
виокремлено взаємозв’язки;
- окремі формулювання є нечіткими;
- відповідь містить інформацію, що не
стосується змісту екзаменаційного питання.
Аспірант дав відповідь на поставлене питання, однак
припустився суттєвих помилок як змістовного
характеру, так і при оформлені відповіді на питання,
а саме:
- зміст відповіді свідчить про прогалини в
знаннях з відповідного питання, або ж про
неправильне розуміння окремих аспектів
поставленого питання;
- відповідь
викладено
недостатньо
аргументовано, або ж з порушенням правил
логіки при викладі матеріалу.
Аспірант дав відповідь на поставлене питання, однак
припустився грубих помилок як змістовного
характеру, так і при оформлені відповіді на питання,
а саме:
- відповідь не містить аналізу проблемних
аспектів поставленого питання, свідчить про
недостатню
обізнаність
з
основними
науковими теоріями і концепціями, що
стосуються відповідного питання;
- обґрунтування відповіді до ситуаційного
завдання є слабко аргументованим, або ж в
окремих аспектах є алогічним.
Аспірант володіє лише частиною навчального
матеріалу, а саме:
- поверхнево і фрагментарно дає відповідь на
екзаменаційне питання;
- відповіді на деякі питання відсутні;
- відповідь не має логічної послідовності,
відсутні взаємозв’язки змістовного характеру.
Аспірант не має відповіді на екзаменаційне
питання, або ж його відповідь є неправильною, тобто
містить грубі змістовні помилки щодо принципових
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аспектів
поставленого
питання.
Відсутня
аргументація, або ж вона є безсистемною та
алогічною.
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