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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНІХ АРХЕОЛОГІВ У
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
У статті здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку
археологічної освіти в незалежній Україні (1991-2014 pp.), а також
дано характеристику сучасному її стану.
Ключові слова: професійна підготовка, археолог, археологічна
освіта.
В статье проведен историко-педагогический анализ развития
археологического образования в Украине времен независимости
(1991-2014 гг.), а так же представлена характеристика его
современного состояния.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, археолог,
археологическое образование.
This article is provides historic and pedagogical analysis of the
Archaeology education in Ukraine of 1991-2014.
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остановка та обґрунтування
актуальності
теми.
Розви
ток сучасної української про
фесійної освіти - процес, що
триває від отримання Україною неза
лежності. Професійна підготовка фа
хівців в незалежній Україні отримала
новий стимул: з 1991 року змінилися
її завдання та база, зміст та спрямова
ність. Зміни у суспільно-політичному
житті держави не могли не вплинути
на розвиток професійної освіти. Так,
нова у геополітичному відношенні
держава потребувала фахівців, які би
забезпечували її потреби, а не потреби
тоталітарного
режиму.
Традиційно,
археологія в радянській системі наук
належала до дисциплін гуманітарного
циклу (одна із спеціальних історичних
дисциплін). Тому підготовка фахівців
археологів також здійснювалася на іс
торичних факультетах університетів.
Сьогодні вже багато сказано про заангажованість радянської історичної на
уки та освіти: підміна історичних фак
тів, викривлений опис подій, свідома
суб'єктивність у висвітленні процесів
тощо. Археолоіію, як складову радян
ської історичної науки, також не оми
нула ця участь. Чого тільки вартує міф
про давньоруську народність, наслід
ки культивування якого ми бачимо і в
сучасному суспільстві.
Після виходу України зі складу Ра
дянського Союзу, перед археологіч
ною освітою постали ті ж самі завдан
ня, що і перед багатьма галузями того
часної гуманітарної освіти. Саме тому
розгляд етапів розвитку археологічної
освіти в незалежній Україні є важли
вим для аналізу її сучасного стану та
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можливого реформування і подаль
шого розвитку.
Аналіз останніх досліджень та пу
блікацій. Питанню розвитку археоло
гічної освіти в Україні, на жаль, прак
тично не присвячено наукових роз
відок та досліджень. Зазвичай профе
сійна підготовка археологів згадується
як складова історичної освіти. Стаття
українського археолога Л. Славіна про
підготовку археологів в університетах
України, датується ще 1971 роком і є
лише побіжним оглядом тогочасних
кафедр, де читалися археологічні дис
ципліни,
проводилися
археологічні
дослідження та писалися наукові ро
боти [10, с. 115-116]. ІЦо ж до періоду
незалежності України, го археологіч
на освіта залишилася поза увагою до
слідників як з боку археологів, так і з
боку педагогів.
Мета статті - здійснити історикопедагогічний аналіз підготовки про
фесійних археологів в Україні за пері
од її незалежності (1991-2014 рр.).
Виклад основного матеріалу. Під
готовка археологів в Україні періо
ду незалежності можна розділити на
кілька етапів.
Перший етап - 1991-2004 рр. У цей
період спеціальність «археологія» не
була введена в перелік, за яким здій
снювалася підготовка фахівців у ви
щих навчальних закладах. В універси
тетах існували кафедри археології, де
які з них з досить глибокою історією,
археологічними
музеями,
власними
експедиціями.
Археологи
готувалися
на базі історичних спеціальностей з
ухилом в кілька археологічних спец
курсів [10, с. 115-116].
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Таблиця 1. Зміни згідно з Наказом Міністерства освіти № 363 від 16 червня
2005 року до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у ВНЗ...»
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям
Спеціальність

Молодщий

підготовки

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

спеціаліст
0303 Історія

Історія

-------

6.030300

7.030301

8.030301

Етнологія

-------

6.030300

7.030302

8.030302

Архівознавство

-------

6.030300

7.030303

8.030303

Археологія

-------

6.030300

7.030304

8.030304

Законодавчо підготовку спеціаліс
тів археологів в незалежній Україні за
тверджено лише 2005 р. Так, Наказом
Міністерства освіти від 16.06.2005 року
№ 363 «Про затвердження змін до Пе
реліку напрямів та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахів
ців у вищих навчальних закладах за
відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями» було внесено зміни до
постанови Кабінету міністрів України
від 24 травня 1997 р. № 507 «Про пере
лік напрямів та спеціальностей, за яки-,
ми здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за відпо
відними
освітньо-кваліфікаційними
рівнями». До напряму підготовки 0303
«Історія» була введена спеціальність
«археологія». За цією спеціальністю
стала можлива підготовка трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр
(6.030300), спеціаліст (7.030304) та ма
гістр (8.030304) (див. табл. 1). Таким чи
ном, підготовка за напрямом «Історія»
могла здійснюватися за чотирма спе

ціальностями: історія, етнологія, ар
хівознавство та археологія, при чому
всіх
трьох
освітньо-кваліфікаційних
рівнів.
На сьогодні Постанова № 363 втра
тила чинність. У частині підготовки
фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра їй на зміну була за
тверджена Постанова Кабінету міні
стрів України від 13 грудня 2006 року
№ 1719 «Про перелік напрямів, за
якими здійснюється підготовка фа
хівців у вищих навчальних закладах
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
бакалавра». Згідно з цією Постановою,
події відбувався не за напрямами під
готовки фахівців та конкретними спе
ціальностями, як у попередній, а за
галузями знань та спеціальностями.
У галузі знань «Гуманітарні науки»
(0203) підготовка бакалаврів можли
ва лише за чотирма спеціальностя
ми: філософія (6.020301), філологія
(6.020303), богослов'я (6.020304) та істо
рія (6.020302) (див. табл. 2). Якщо попе

Таблиця 2. Витяг з Постанови Кабінету міністрів України № 1719 від 13
грудня 2006 року «Про переляк напрямів...»
Шифр

Найменування

галузі

галузі знань

0203

Гуманітарні науки

Напрям підготовки

Код напряму підготовки

філософія*

6.020301

історія*

6.020302

філологія*

6.020303

богослов'я (теологія із зазначенням
конфесії)*
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Таблиця 3. Витяг з Постанови Кабінету міністрів України № 787 від 27 серп
ня 2010 року «Про перелік спеціальностей...»
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Шифр

Найменування

галузі

галузі знань

Гіманітарні
науки

магістра

найменування

код

спеціальності

0203

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліста

найменування

код

спеціальності

спеціальності

спеціальності

історія*

7.02030201

історія*

8.02030201

етнологія

7.02030202

етнологія

8.02030202

архівознавство

7.02030203

архівознавство

8.02030203

археологія

7.02030204

археологія

8.02030204

редня Постанова вказувала спеціаль
ність «археологія» для освітньо-квалі
фікаційного рівня «бакалавр» (хоч і
з однаковим кодом для всіх чотирьох
спеціальностей 6.030300), то постанова
2006 року передбачає як напрям під
готовки лише історію. У частині, що
стосується напрямів освітньо-кваліфі
каційних рівнів «спеціаліст» та «бака
лавр» Постанова 1997 (зі змінами від
2005 року) діяла до 2010 року.

Остаточно Постанова 1997 року
втратила чинність у 2010 році, після
затвердження
Постанови
Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010
року № 787 «Про перелік спеціальнос
тей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста та магістра». Підготовка
спеціалістів, згідно з цією постановою,
за галуззю знань «Гуманітарні науки»,

Таблиця 4. Перелік ВНЗ, де здійснюється підготовка професійних археологів

Рік

Назва ВНЗ

Спеціал

Назва підрозділу

Магістр
заснування

Львівський національний

Кафедра

археології

університет імені Івана

спеціальних

Франка

історичних дисциплін

та

1905

Так

'Гак

та

1944

Ні

Так

та

1865, 1993

Так

Ні

1964

Ні

Так - з

галузей

Київський

національний

Кафедра

університет

імені

музеєзнавства

Тараса

іст

археології

Шевченка
Одеський

національний

Кафедра

університет

імені

етнології

Іллі

археології

Мечникона
Харківський
університет

національний
імені

Василя

Кафедра

Історіографії,

джерелознавства

Каразіиа

археології

Дніпропетровський

Кафедра

національний університет

джерелознавст

імені Олеся Гончара

архівознавства

Національний університет

та

історіографії,
ва

Кафедра археології

«Києво-Могилянська

2005 р.

Так

Так

Ні

Т ак - з

та

2000

2013 р.

академія»
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РОЗДІЛ 1. Г.І. ЧЕЛПАНОВ: УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
крім інших, можлива і за спеціальнос
тями історія, етнологія, архівознавство
та археологія (спеціалісти - 7.02030204,
магістри - 8.02030204) (див. табл. 3).
Ця постанова знаменує початок
другого періоду (2010-2014 роки) в
підготовці професійних археологів в
Україні. З одного боку, остаточне під
твердження можливості підготовки ар
хеологів за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «спеціаліст» та «магістр». З
іншого боку - виведення археології з
напряму історичної підготовки в са
мостійну
спеціальність
гуманітарної
науки.
Таким чином, законодавчого під
грунтя для здійснення підготовки за
спеціальністю «археологія» до 2005
року - не було. Проте вже нова По
станова 2006 року нівелює ці зміни в
частині, що стосується підготовки археологів-бакалаврів. На сьогоднішній
день спеціальність «археологія» мож-на о тримати лише за освітньо-кваліфі
каційними рівнями спеціаліст та ма
гістр. Можливо, новий Закон України
«Про вищу освіту», обговорення якого
зараз стоїть на часі у суспільстві, внесе
свої зміни у підготовку професійних
археологів.
Проте
законодавче
врегулювання
цього питання не означає, що підго
товку археологів почали здійснювати
багато вищих навчальних закладів.
Професійна підготовка за цією спе
ціальністю
потребує
спеціалістів
з
польовим та науковим досвідом з різ
них хронологічних періодів, а також
можливість
забезпечити
студентів
відповідним досвідом. Тому, хоч ар
хеологія як начальна дисципліна та
археологічні розкопки як практика і
с обов'язковою складовою підготовки
істориків, отримати освіту за напря
мом підготовки «археологія» сьогодні
в Україні можна лише у шести вищих
навчальних закладах (див. табл. 4).
Слід зауважити, що українська (як і
радянська) наукова традиція відносить
археологію до спеціальних історичних
дисциплін. Цим і зумовлена структура
професійної
підготовки
спеціалістів
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з археології: в складі історичного фа
культету університету існує кафедра
археології, іцо зазвичай пов'язана або
з етнологією, або з музеєзнавством, або
з іншою історичної дисципліною. Це
ще раз підкреслює ставлення до архе
ології як дисцишііни історичного ци
клу. Виняток може становити кафедра
археології при Національному універ
ситеті «Києво-Могилянська академія»,
що остаточно відокремлена від кафе
дри історії в складі гуманітарного фа
культету у 2013 році.
Як бачимо, підготовку професій
них археологів проводять університе
ти з досить глибоким історією, хоро
шою
археологічною
дослідницькою
базою. Довгий час ці університети
були осередками розвитку археологіч
ної науки. Наприклад, кафедра архе
ології та музеєзнавства при Київсько
му національному університеті імені
Тараса Шевченка заснована іце у 1944
році відомим українським археологом
Лазарем Мойсейовичем Славіним. Ка
федра та її співробітники здійснюють
дослідження різних епох. Серед сучас
них співробітників кафедри - завід
увач кафедри, професор, дослідник
археології кам'яного віку Михайло
Іванович Гладких, професор, фахівець
в галузі етногенезу та ранньої історії
слов'ян Ростислав Всеволодович Терпиловський та ін. [4].
Не випадковим осередком архео
логічної освіти є кафедра археології
та етнології при Одеському націо
нальному університеті імені І. Мечникова, адже дослідження Північного
Причорномор'я - серйозна складова
української археологічної науки та ар
хеологічного досвіду. Тут зосереджена
велика кількість спеціалістів з анти
чної археології [3].
Кафедра археологія та спеціальних
галузей історичних дисциплін у Львів
ському
національному
університеті
імені Івана Франка бере свій початок
ще з 1905 року, коли на філософсько
му факультеті Львіського універси
тету було створену першу кафедру
археологічного напряму - класичної

МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
історії та праісторії. Сьогодні на кафе
дрі працюють професори Леонід Опанасович Зашкільняк (завідувач кафе
дри, історик), Олександр Степанович
Ситник (спеціаліст у галузі палеоліту),
Денис Никодимович Козак (дослідник
народів, що заселяли територію Украї
ни в І тис. н. е.). Головними напрямами
дослідження кафедри є археологія за
хідного регіону України (кафедра роз
робляє тему «Розвиток матеріальної і
духовної культури населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу» [5].
Кафедра історіографії, джерелоз
навства та археології у Харківському
національному університеті імені Ва
силя Каразіна заснована з ініціативи
професора Віктора Івановича Астахова. У 1978 році на кафедру перейшли
фахівці з археології - професор Борис
Андрійович Шрамко, доктор історич
них наук Володимир Кузьмич Міхеєв.
У 2006 році кафедра здійснила пер
ший випуск студентів за спеціальніс
тю «археологія» [6].
Магістерська
програма
«Історія.
Археологія та давня історія України»
заснована у 2000 році в Національно
му університеті «Києво-Могилянська
академія» професором, відомим укра

їнським археологом Леонідом Львовичем Залізняком, у 2013 році на базі
програми створена кафедра археоло
гії, що завершила ліцензування і з 2014
року готуватиме дипломованих фа
хівців за спеціальністю «археологія».
Особливістю цієї кафедри є її фактич
на незалежність від історичного освіт
нього напряму - вона сформована як
самостійний підрозділ гуманітарного
факультету, а не у складі історичного,
як усі попередні. Археологічні курси
не додаткові чи вибіркові до історич
них спеціальностей, а цілком повно
цінні. Лекції та семінарські заняття
проводять провідні фахівці Інституту
археології Академії наук України: Ле
онід Львович Залізняк, Віктор Івано
вич Клочко, Віталій Васильович Отрощенко та інші [2].
Висновки. Таким чином, профе
сійна підготовка археологів сьогодні
в Україні може здійснювати за двома
осЬітньо-кваліфікаційними
рівнями
«спеціаліст» та «магістр». Шість ви
щих
навчальних
закладів
України
здійснюють
підготовку
фахівців
за
цією спеціальністю. Проте до сьогод
ні підготовка професійних археологів
здійснюється в рамках історичної осві
ти за незначним винятком.
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