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Наша, перша в Україні, кафедра археології була створена член-кореспондентом АН УРСР 
Л.М. Славіним у 1944 р. За 75 років свого існування підготовлено близько тисячі співробітни-
ків Інституту археології НАН України, музеїв, університетів та пам’яткоохоронних установ. У тіс-
ній співпраці з кафедрою працюють Археологічний музей Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка та Міжкафедральна навчальна лабораторія «Центр підводної археології, 
археологічних та етнологічних досліджень».

Кафедра забезпечує належний рівень викладання нормативних і спеціальних курсів, готу-
ючи бакалаврів освітньої програми «Археологія та преісторія» та магістрів освітньої програми  
«Археологія» (спеціальність 032 «Історія та археологія»), а з 2018 р. – бакалаврів та магістрів 
нової спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Археологічна і музейна практики до-
зволяють закріпити теоретичні знання. Протягом 2004–2019 рр. географія археологічної практики 
була доволі широкою – від Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини та Криму.

Наукові досягнення кафедри пов’язані із результатами вивчення пам’яток доби середнього 
та верхнього палеоліту, ранньослов’янського та давньоруського часу. Разом з науковцями Фран-
ції, Німеччини та Швейцарії здійснювались спільні експедиції, обробка археологічного матеріалу, 
взаємний обмін викладачами, науковцями та студентами, проводились наукові конференції. Ре-
зультати наукової роботи втілені, зокрема, й в серії публікацій, серед яких серійне видання «VITA 
ANTIQUA», низці авторських монографій та навчальних посібників. Зараз перед кафедрою постає 
низка складних проблем, вирішення яких вимагатиме наших спільних зусиль.
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Археологія розроблялась та викладалась 
у Київському університеті з перших днів його 
заснування. Достатньо згадати розкопки про-
фесором Університету Святого Володимира 
М.Д. Іванішевим кургану Переп’ятиха, участь 
у яких як художник брав Тарас Шевченко, а 
також голову Товариства Нестора-Літописця 
професора В.Б. Антоновича. Тому створен-
ня у 1944 р., після повернення університету 
з евакуації, першої в Україні кафедри архео-
логії відомим дослідником античних пам’яток 
член-кореспондентом АН УРСР Л.М. Славі-
ним фактично було відновленням традицій-
ного ставлення до вивчення старожитностей 
в стінах нашого університету.

Звісно, за 75 років в роботі кафедри, як і в 
житті нашої країни, відбулось чимало змін, що 
торкнулись складу викладачів, дислокації та на-
зви кафедри, напрямків навчальної та науково- 
дослідницької роботи. Укомплектована квалі-
фікованими фахівцями, за 75 років свого іс-
нування кафедра підготувала близько тисячі 
співробітників Інституту археології НАН Украї-
ни, музеїв, університетів та пам’яткоохоронних 
установ (Самойленко 2006; 2012).

Склад кафедри
Л.М. Славін керував кафедрою протя-

гом 26 років. Пізніше кафедру очолювали 
М.М. Бондар (1970-1987), М.І. Гладких (1987-
2002), С.М. Рижов (2002-2004), Р.В. Терпилов-
ський (з 2004 р.). Вагомий внесок в розробку 
нормативних та спеціальних курсів, наукову 
діяльність установи зробили також Г.Г. Ме-
зенцева, М.М. Чмихов, В.В. Лапін, І.С. Піоро, 
Ю.М. Малєєв, Ю.А. Омельченко, Є.А. Ліньо-
ва, Ф.О. Андрощук та ін. З кафедрою активно 
співпрацювали також такі відомі археологи як 
І.Г. Шовкопляс, В.М. Гладилін, Д.Я. Телегін та 
багато інших.

Разом з тим, значних кількісних змін 
протягом останніх 15 років не відбулось, 
на кафедрі працюють сім штатних викла-
дачів (проф. Р.В. Терпиловський, доценти 
І.А. Кравченко, С.М. Рижов, Є.В. Синиця, 
К.О. Третяк, П.С. Шидловський та кандидат 
історичних наук, ас. С.І. Іванисько). Хоча за 
цей час четверо останніх викладачів захисти-
ли кандидатські дисертації, а педагогічне на-
вантаження значно зросло, збалансованою у 
кадровому відношенні кафедру назвати важ-
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ко після втрати останніми роками викладаць-
ких ставок проф. М.І. Гладких та асистента 
Р.М. Рейди. Включення до штату кафедри 
доц. К.О. Третяка та залучення до викладан-
ня доцента Т.Ю. Пшеничного (на пів ставки) 
лише частково вирішило проблему.

Зміни торкнулись і навчально-допоміжного  
складу кафедри, зараз виконання цих 
обов’язків покладаються на спеціаліста І-ої 
категорії Л.Г. Салату та історика 2-ої категорії 
М.В. Чимирис.

Наслідуванням і відродженням давніх 
традицій класичного університету щодо збе-
реження та вивчення колекцій старожитнос-
тей, можна вважати створення при кафедрі 
навчального музею, що спочатку, від 1987 р., 
діяв на засадах громадської ініціативи.

За час своєї діяльності Архео-
логічний музей значно поповнив 
фондові колекції і перетворив-
ся на важливий освітній інстру-
мент, що виконує як педагогічно- 
просвітницьку, так і науково- 
дослідну функції. До музею щоріч-
но надходять на зберігання, сис-
тематизацію і подальше вивчення 
сотні артефактів з археологічних 
розкопок, які проводять викладачі 
і студенти нашої кафедри. Бібліо-
тека, збірка архівних документів, 
археологічні та інші колекції музею 
використовуються під час прове-
дення практичних занять, а також 
для написання курсових, магістер-
ських робіт і навіть кандидатських 
дисертацій. Реставраційна лабо-
раторія при кафедрі забезпечує 

можливість отримати необхідні майбутнім 
археологам практичні навички з камеральної 
обробки та реставрації, на базі музею студен-
ти також здобувають досвід фондової та екс-
курсійної роботи.

У відповідності до вимог, чинного на 
2009 р. законодавства України та за напо-
легливої праці його завідувачки Л.Г. Самой-
ленко, музей нарешті було зареєстровано 
і поставлено на державний облік. Наказом 
Головного управління освіти і науки КМДА 
№ 154 від 06.07.2009 р. музей отримав «Сві-
доцтво про реєстрацію», що підтвердило його 
статус державного музею при навчальному 
закладі, який перебуває у сфері управління 
Міністерства освіти і науки. Ми також спро-

моглися переконати керівництво 
університету і позначити музеї 
серед інших важливих структур-
них підрозділів в Статуті нашого 
університету (розділ 5.1) та ухва-
лити «Примірне положення про  
науково-навчальні музеї Київсько-
го національного університету імені  
Тараса Шевченка», що визна-
чило статус музею «як науково- 
дослідного та культурно-освітнього 
закладу, що є науковим і навчально- 
освітнім структурним підрозділом 
університету», а також узгодило 
важливі завдання і форми діяль-
ності музеїв в університеті (Самой-
ленко 2016).

Вагомим покращанням в ро-
боті Археологічного музею мож-
на вважати введення нарешті, за 
сприяння декана історичного фа-
культету, до штату музею посади 
провідного фахівця. Адже забез-

рис. 1. Відкриття меморіальної дошки на будинку, в 
якому мешкав Л.М. Славін (30 листопада 2017 р.)
Fig. 1. Opening of a memorial plaque on the house where 
L.M. Slavin lived. (November 30, 2017)

рис. 2. Члени кафедри археології та музеєзнавства (квітень 2013 р.)
Fig. 2. Members of the Department of Archaeology and Museum 
Studies (April, 2013)
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печення організації і виконання різних на-
прямків роботи в музеї силами лише одного 
співробітника – завіду вача, було недостатнім. 
На цю посаду на початку цього року пере-
йшла співробітниця навчально-допоміжного 
складу нашої кафедри Т.В. Лозниця, яка ще 
від 2009 р. активно долучалася на волонтер-
ських засадах до багатьох музейних проектів: 
проведення екскурсійних програм, організа-
ції виставок, зустрічі відвідувачів до «Міжна-
родного дня музеїв», «Днів науки» і «Днів від-
критих дверей», до опрацювання музейних 
колекцій, а також упорядкування та обліку 
бібліотечного фонду тощо.

Необхідно зазначити, що нормативно-
правова база, яка регламентує діяльність му-
зеїв у закладах вищої освіти України, потре-
бує подальшого удосконалення. Музеї взагалі 

не згадуються у Законах України 
«Про освіту» і «Про вищу освіту», 
хоча музеї вищої школи збері-
гають значну частину культурно- 
історичної спадщини України і ма-
ють розгалужену музейну мере-
жу у своєму складі. Нині їх можна 
лише передбачити серед підрозді-
лів, діяльність яких не заборонена 
законом.

Накази Міністерства освіти і 
науки, або Міністерства культури, 
що запроваджували обов’язковий 
облік університетських музеїв і 
встановлювали певні процедури 
чи стандарти забезпечення діяль-
ності таких музеїв втратили чин-
ність ще у 2014–2015 рр., а нові так 
і прийнято. Це може завдати втрат 
державній частини Музейного фон-
ду України і зашкодити захисту му-
зейних колекцій через залишковий 

принцип у їх фінансуванні і недостатнє кадро-
ве забезпечення. Тому кафедра разом з Ар-
хеологічним музеєм Університету і деканом 
історичного факультету, подала звернення 
до комітетів Верховної ради України з питань 
освіти, науки та інновацій, а також з питань 
гуманітарної та інформаційної політики з про-
позиціями внести зміни до чергового проекту 
Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту». Наші пропозиції 
було розглянуто і враховано в проекті Закону 
України від 12.12 2019 за № 2588.

Також тішить, що на початку року було ви-
дано наказ Ректора про капітальний ремонт і 
сучасне переобладнання фондосховища му-
зею та забезпечення його новими меблями, 
комп’ютерною та фото технікою. Усе це по-
зитивно налаштовує на подальше удоскона-

лення освітнього процесу і успіш-
ну підготовку майбутніх фахівців з 
археології та музейної справи.

Необхідно згадати також 
Центр підводної археології, яким 
у 1990-2016 рр. керував С.М. Зе-
ленко (захистив кандидатську 
дисертацію у 2004 р.). Головною 
темою досліджень Центру була 
морська торгівля у Північному 
Причорномор’ї античного часу та 
середньовіччя. Кожного року під-
водна експедиція здійснювала до-
слідження стародавніх портів та 
затонулих кораблів біля узбереж-
жя Криму, вивчала археологічні 
пам’ятки по берегах Канівського 
та Кременчуцького водосховищ. 
Особливий інтерес представляють 
результати досліджень середньо-

рис. 3. Лекція доцента С.М. Рижова у Археологічному музеї 
(5 вересня 2017 р.)
Fig. 3. Lecture by associate professor S.M. Ryzhov in the 
Archaeological Museum (September 5, 2017)

рис. 4. У реставраційній лабораторії (2018 р.)
Fig. 4. In the restoration laboratory (2018)
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вічного італійського судна поблизу Судака 
(Зеленко 2001, 2008).

На жаль, після окупації Криму Росі-
єю, через зрозумілі причини дослідження 
біля берегів півострова довелось припини-
ти. Нещодавно Центр ввійшов до складу 
міжкафедральної навчальної лабораторії 
«Центр підводної археології, археологіч-
них та етнологічних досліджень» (завідувач 
Я.І. Морозова).

освітня та навчально-методична робота
Значні зміни відбулись насамперед у  

навчально-методичній сфері. У 2004 р. ка-
федра перейшла на триступеневу форму на-
вчання і першою в Україні почала готувати не 
лише бакалаврів з історії, а й спеціалістів та 
магістрів з археології. Згодом відбувся пере-
хід на кредитно-модульну систему, яка вима-
гала суттєвої формалізації багатьох сторін 
навчального процесу. Від набору спеціалістів 
довелось відмовитись (останній набір від-
бувся у 2010 р.), а навчання у магістратурі з 
2009 р. розширили до двох років.

Низка суттєвих змін відбулась після 
прийняття нового Закону про вищу освіту 
2014 р. та нового переліку спеціальностей в 
2015 р. (Закон … 2014). За Постановою Каб-
міну наша спеціальність отримала назву 032  
«Історія та археологія» (Постанова … 2015). 
Це, начебто, мало підвищити статус нашої 
науки, але виявилось, що в цьому тандемі 
археології відведено надто мало місця. На 
мою думку, це є рецидивом традиційного 
ставлення радянської науки до археології як 
«служниці історії». Разом з тим, у переважній 
більшості європейських університетів саме 
археології належить одне з провідних місць, 
що забезпечує увагу як наукової спільноти, 
так і абітурієнтів.

Протягом останніх років (крім останнього, 
2019), набір на перший курс бакалаврату був 
сильно обмежений державним замовленням 
(наприклад у 2016 р. – 1 бюджетне місце), 
що, втім, не свідчить про зниження в суспіль-
стві інтересу до археології, судячи з високих 
конкурсів під час вступних кампаній. Незна-
чна кількість студентів, що навчаються за 
власний кошт пояснюється, очевидно, більш 
прагматичним підходом молоді до майбутньої 
професії, а з іншого – дуже приблизним уяв-
ленням про науку, яка не входить до шкільних 
програм. Безумовно, це викликає необхідність 
пошуків нових форм популяризації нашої 
професії серед широкого загалу, насампе-
ред – молоді. Останніми роками здійснюється 
набір студентів на нову спеціальність «Му-
зеєзнавство, пам’яткознавство», хоча певну 
конкуренцію нам складає відповідна кафедра 
Університету культури та мистецтв, що тради-

ційно займала цю «екологічну нішу».
Рання спеціалізація, зокрема, позначи-

лась на скороченні кількості нормативних 
дисциплін, які викладачі кафедри читали 
для студентів першого курсу інших освіт-
ніх програм. Якщо до 2013 р. для студентів- 
бакалаврів викладались три нормативні кур-
си: «Основи археології», «Історія первісного 
суспільства», «Основи антропології», то пізні-
ше їхня кількість скоротилась до двох, причо-
му години, відведені на вивчення археології 
та преісторії для студентів ОР «бакалавр», за 
останні роки також суттєво зменшились. Зо-
крема, якщо до 2013 р. на нормативний курс 
«Основи археології» відводилось 108 годин 
(з них 32-34 лекційних), то з 2016 р. – відпо-
відно 90 і 28 годин. Варто зазначити, що для 
усіх бакалаврів зараз читається штучно ство-
рений курс «Основи археології та преісторія», 
який включає надто стислий огляд питань як 
археології, так і преісторії1.

Кафедра впродовж усіх років забезпечу-
вала належний рівень викладання норматив-
них і спеціальних курсів, а середнє аудиторне 
навантаження на викладача завжди було од-
ним з найвищих на факультеті.

Крім традиційних для майбутніх бака-
лаврів ОП «Археологія та преісторія» та 
магістрів ОП «Археологія» спецкурсів (з па-
леоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзи, 
скіфо-античної, слов’яно-руської археології 
та ін.) читається низка нормативних та спеці-
альних курсів, розроблених протягом остан-
ніх років. Такими, зокрема, є обов’язкові кур-
си «Основи археології», «Історія археології», 
«Археологія України» (Р.В. Терпиловський, 
Є.В. Синиця), «Військова справа Східної Єв-
ропи у давнину та середньовіччі» (Є.В. Си-
ниця), «Преісторія», «Походження людини», 
«Геоморфологія та археологія», «Історія антро-
погену», «Проблеми раннього палеоліту», «Тех-
нологія виробництва кам’яних виробів» (С.М. Ри-
жов), «Палеоліт Старого Світу» (С.М. Рижов, 
П.С. Шидловський), «Історична антропологія», 
«Фіксація археологічних джерел», «Мезоліт Схід-
ної Європи», «Неоліт Східної Європи», «Енеоліт 
України», «Доба бронзи України» (П.С. Шидлов-
ський), «Традиції та інновації у розвитку мате-
ріальної культури» (С.М. Рижов, С.І. Іванись-
ко, Є.В. Синиця), «Історія пам’яткоохоронної 
справи», «Археологічні фонди та джерела», 
«Кочовики у культурному розвитку Східної 
Європи» (С.І. Іванисько), «Основи музеєзнав-
ства» (І.А. Кравченко) та ін., а також вибіркові 
курси «Мисливці на мамонтів» (П.С. Шид-

1 З 2015 року на кафедрі археології та музеєзнавства 
замість курсу «Історія первісного суспільства» запровадже-
но нормативний курс «Преісторія» (доц. Рижов С.М.). На 
історичному факультеті відкрилась освітня програма для 
бакалаврів (спеціальність 032 «Історія та археологія») з на-
прямком «Археологія та преісторія».
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ловський), «Експериментальна археологія», 
«Технології давнього виробництва», «Археоло-
гічна термінологія в англомовній фаховій літера-
турі» (С.М. Рижов), «Мистецтво Київської Русі 
за археологічними джерелами» (С.І. Іванись-
ко) для студентів ОР «Бакалавр» та «Магістр» 
спеціальності «Історія та археологія».

З 2018 р. відкрита нова спеціальність 
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» для 
студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр». Зна-
чну частину курсів, в тому числі нових, з цієї 
спеціальності читають викладачі кафедри 
С.І. Іванисько, І.А. Кравченко, Є.В. Сини-
ця, К.О. Третяк, П.С. Шидловський, а також 
Т.Ю. Пшеничний.

Останніми роками в рамках міжкафе-
дрального блоку дисциплін вибору студентів 
запроваджено нові курси «Заселення Амери-
канського континенту» (С.М. Рижов), «Мислив-
ські культури Європи та Америки» та «Процес 
неолітизації Європи» (П.С. Шидловський), 
«Військова історія України у давнину та се-
редньовіччі», «Археологічні ознаки перших 
цивілізацій» (Є.В. Синиця) для студентів 
ОР «Бакалавр» освітньої програми «Амери-
каністика та європейські студії».

археологічна практика є логічним за-
вершенням вивчення дисципліни «Архео-
логія» та дозволяє закріпити на практиці 
теоретичні знання, отримані під час прослу-
ховування лекцій та роботи на семінарських 
заняттях. На моє глибоке переконання, без 
щорічної археологічної польової роботи не-
можливо виховати повноцінного археолога. 
Традиційно щоліта археологічну практику 
під керівництвом співробітників кафедри на 
пам’ятках різних епох проходить до 150 сту-
дентів-першокурсників. Нагадаю, що прове-
дення практики вимагає від кожного з викла-
дачів особливої відповідальності, оскільки 
має забезпечити не лише безпеку студентів 
(особливо у польових умовах), але й кваліфі-
коване дослідження археологічних об’єктів у 
відповідності з вимогами Польового комітету 
і Законів України про культурну та археоло-
гічну спадщину.

Протягом 2004–2019 рр. географія архео-
логічної практики була доволі широкою – від 
Закарпаття до Середньої Наддніпрянщини 
та Криму, але певною мірою змінювалась від-
повідно до наукових інтересів, внутрішньо –  
та зовнішньополітичних реалій. Частина сту-
дентів проходила практику на базі експеди-
цій Інституту археології НАН України – під 
час розкопок в Києві, Вишгороді, Ходосівці, 
Бучаку, Пастирському городищі тощо, а та-
кож у складі експедицій історико-культурних 
заповідників «Софія Київська» (у тому числі 
«Судацька фортеця») та «Межибіж». Архео-

логічні практики проводилися на базі само-
стійних археологічних експедицій кафедри 
археології та музеєзнавства під керівництвом 
доцентів С.М. Рижова та П.С. Шидловсько-
го (Закарпаття, Поділля, Полісся, Середня 
Наддніпрянщина).

Незмінним керівником археологічної 
практики весь цей час був Є.В. Синиця. Вар-
то зазначити, що з переходом на кредитно-
модульну систему, практику довелось ско-
ротити з трьох тижнів до двох, що негативно 
позначилось на рівні підготовки студентів та 
обсязі польових досліджень. Археологічна 
практика не лише бакалаврів-першокурсників, 
але й студентів магістратури відбувалась на 
археологічних пам’ятках, дослідження яких 
було безпосередньо пов’язане з науковою 
роботою кафедри.

музейна практика, необхідність прове-
дення якої виникла у 2018 р. після відкрит-
тя на факультеті спеціальності 027 «Музеє-
знавство, пам’яткознавство», розрахована 
на студентів ОР «Бакалавр» і «Магістр» від-
повідної спеціальності, а також для студен-
тів усіх освітніх програм спеціальності 032 
«Історія та археологія» та магістрів освітньої 
програми «Археологія». Музейна практика 
проводиться С.І. Іванисько, І.А. Кравченко та 
Л.Г. Самойленко в фондах і експозиціях низ-
ки музеїв Києва.

науково-дослідницька діяльність
Кафедра має вагомі наукові досягнення. 

Нагадаю, що в попередні роки були здійснені 
дослідження пам’яток доби палеоліту, міді– 
бронзи, раннього залізного віку, античного 
та давньоруського періодів. Засновник ка-
федри Л.М. Славін, відомий, зокрема, ши-
рокомасштабними дослідженнями Ольвії, 
вважається одним з фундаторів української 
античної археології. Широко відомі дослі-
дження старожитностей доби бронзи, здій-
снені М.М. Бондарем, та розкопки Г.Г. Ме-
зенцевою давньоруських пам’яток поблизу 
Канева та Білгородки. М.І. Гладких згуртував 
навколо себе плеяду фахівців з вивчення па-
леолітичної доби.

Останніми роками наукова робота прово-
дилась в межах виконання співробітниками 
кафедри науково-дослідної теми 16 КФ 046-04 
«Людина та ландшафт: типи культурної адап-
тації», а також програм, що фінансувались 
Державним фондом фундаментальних до-
сліджень. Зазначений тематичний напрямок 
не є для співробітників кафедри абсолютно 
новим, тож йдеться радше про акцентуацію 
саме адаптаційного аспекту у вивченні ви-
дів активності давніх суспільств. З огляду на 
галузеву спеціалізацію викладачів кафедри, 

http
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у фокусі дослідницької уваги перебувають 
пам’ятки кам’яної доби та середньовіччя. 
Крім первинного накопичення матеріалів, їх-
нього лабораторного опрацювання, а також 
звернення до матеріалів польових дослі-
джень попередніх років, що зберігаються у 
фондах Археологічного музею Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шев-
ченка і інших установ, зроблені певні напра-
цювання щодо теоретико-реконструктивних 
узагальнень на підставі цих матеріалів.

Зокрема, в рамках виконання теми ар-
хеологічної експедицією під керівництвом 
С.М. Рижова проведені археологічні дослі-
дження багатошарової палеолітичної сто-
янки Малий Раковець IV (Stepanchuk et al. 
2010; Ryzhov 2014; Hughes, Ryzhov 2018; 
Ryzhov 2018). У 2014 році експедицією була 
відкрита нова нижньопалеолітична стоянка 
Великий Шолес поблизу с. Великий Раковць 
на Закарпатті. Дослідження дозволяють при-
пустити, що ранні гомініди на теренах Украї-
ни з’являються достатньо рано – на початку 
раннього плейстоцену (понад 1 млн. років 
тому). Одним з видів культурної адаптації 
були галькові кам’яні вироби олдованської 
індустрії, вироблені з місцевих осадових та 
вулканічних порід (Ryzhov, Karmazinenko 
2015; Ryzhov 2018).

В околицях Меджибожа виявлено два 
нижньопалеолітичних місцезнаходження 
(С.М. Рижов), дослідження яких проводиться 
з 2009 р. За результатами досліджень 20–
23 липня 2012 р. проведено польовий семінар 
«Місцезнаходження Меджибіж і проблеми ви-
вчення нижнього палеоліту Східноєвропей-
ської рівнини» на базі спільної експедиції 
Інституту археології НАН України, Київсько-
го національного університету імені Тараса 
Шевченка та Державного історико-культурного  
заповідника «Межибіж» (Stepanchuk et al. 
2010; Степанчук, Рижов, Погорілець 2012).

П.С. Шидловським продовжено дослі-
дження відомої Межиріцької палеолітичної 
стоянки пам’ятки, розпочаті І.Г. Підоплічком у 
1966, М.І. Гладких у 1976-1989 рр. (Гладких 
1999). Важливою складовою робіт стало по-
новлення досліджень четвертого житла з кіс-
ток мамонта та заходи щодо його збереження 
за участі спеціалістів з Національного при-
родничого музею (Париж, Франція). Плано-
мірні щорічні дослідження стоянки дозволять 
глибше зрозуміти господарство, культуру та 
побут людей, які проживали на території Єв-
ропи в часи останнього зледеніння. 18 липня 
2016 р. на базі експедиції кафедри проведе-
ний польовий семінар «15 тисяч років історії, 
50 років дослідження», присвячений пробле-
мі збереження Межиріцького поселення (Са-

мойленко, Шидловський 2016). У 2018 р. під 
егідою Міжнародної спілки з вивчення чет-
вертинного періоду (INQUA) було проведено 
Межиріцьку міжнародну літню школу «Між-
дисциплінарне дослідження пізньоплейсто-
ценової пам’ятки», в якій, окрім вітчизняних 
науковців та студентів, взяли участь спеціа-
лісти та студенти-магістранти з навчальних 
закладів Франції та Бельгії (Shydlovskyi et al. 
2018). Окрім Межиріцької стоянки, експедиці-
єю з П.С. Шидловським на чолі було прове-
дено стаціонарні дослідження Дивлинського 
та Семенівського пізньопалеолітичних комп-
лексів (Житомирська та Київська обл.), а та-
кож низка розвідувальних робіт по території 
Середнього Подніпров’я з метою вивчення 
пам’яток первісної археології.

Є.В. Синицею та Р.В. Терпиловським про-
довжено дослідження так званого Канівського 
поселення полян, розпочаті Г.Г. Мезенцевою 
у 1958 р. Протягом 1997, 1999-2013 рр. на 
кількох ділянках вивчені рештки 12 будівель, 
виявлено значну кількість кераміки та інди-
відуальних знахідок VIII-X ст. Отримані дані 
дозволяють по-новому розглянути історико-
культурну ситуацію у Середній Наддніпрян-
щині часів формування Русі (Синиця 2009; 
Синиця, Терпиловський 2010). Крім цього, 
доц. Є.В. Синиця бере активну участь у дослі-
дженні пізньоскіфських та ранньосередньо-
вічних пам’яток Середньої Наддніпрянщини 
у складі археологічних експедицій Інституту 
археології НАН України – Софіївська Борща-
гівка, Ходосівка, Пастирське городище.

Упродовж 1999-2013 рр. відбувались до-
слідження Центру підводної археології на чолі 
з С.М. Зеленком за участі Я.І. Морозової та 
В.Д. Кобця решток італійського торгівельного 
судна ХІІІ ст. в бухті смт. Новий Світ поблизу 
Судака. Завдяки цим дослідженням отрима-
ні нові дані про торгівельні зв’язки з різними 
районами Середземномор’я. Виразна ко-
лекція артефактів (різноманітна полив’яна 
та амфорна кераміка, монети, зброя тощо) 
викликала значний інтерес фахівців Франції, 
Сполучених Штатів, Туреччини та ін. Здобуті 
матеріали були представлені на виставках, 
організованих в університеті за сприянням 
посольства Франції (Morozova 2012).

Співробітники кафедри представляють 
факультет в таких громадських та адміні-
стративних організаціях як Музейна рада, 
Експертна комісія з питань обліку об’єктів 
культурної спадщини (П.С. Шидловський – 
заступник Голови), Кваліфікаційна рада Ін-
ституту археології НАН України і Державної 
служби охорони культурної спадщини Мініс-
терства культури, Експертна рада з історич-
них наук ДАК (Р.В. Терпиловський), Спілка 
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археологів України (Є.В. Синиця – заступник 
Голови правління), Центр палеоетнологіч-
них досліджень (П.С. Шидловський – Голова 
правління). Співробітники кафедри беруть 
активну участь у діяльності міжнародних 
наукових та громадських організаціях: Між-
народна рада музеїв ICOM (С.І. Іванисько, 
П.С. Шидловський, Л.Г. Самойленко), Євро-
пейська асоціація археологів EAA та Міжна-
родна спілка з вивчення четвертинного періо-
ду INQUA (П.С. Шидловський).

Кафедра залучена до розробки 
пам’яткоохоронного законодавства України, 
а її викладачі неодноразово виступали екс-
пертами у випадках порушень законодавства 
по охороні пам’яток культурної спадщини. Зо-
крема, Є.В. Синиця – співвиконавець проекту 
«Розвиток системи охорони та дослідження 
археологічної спадщини: український та єв-
ропейський досвід» (Інститут археології НАН 
України).

гранти
Фінансування археологічної практики до 

2014 р. здійснювалось за рахунок бюджету 
університету (кошти на відрядження студен-
тів і співробітників, проїзд). Втім, останніми 
роками, в зв’язку з явною нестачею бюджет-
них коштів для повноцінної роботи експеди-
цій, практика проводилась також за фінансо-
вої підтримки меценатів. Разом з тим, інколи 
вдавалось залучати закордонні та вітчизняні 
гранти на польові та камеральні досліджен-
ня, а також на відрядження.

Зокрема, у 2004–2006 рр. виконувався 
спільний науково-дослідний проект «Дніпро» 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Міністерства освіти та на-

уки, французького національного 
дослідного центру SNRC та Па-
ризького університету Сорбонна, 
науковим керівником з української 
сторони якого був С.М. Рижов, а учас-
никами М.І. Гладких і С.М. Зеленко 
(Гладких, Рижов 2004).

С.М. Рижов в рамках гранту 
ЕСОNET (2005–2007 рр.) за під-
тримки SNRC та Міністерства 
культури Франції брав участь в 
Програмі спільних досліджень 
Франції, Угорщини, Польщі, Укра-
їни, в рамках яких передбачалась 
підготовка наукових кадрів (Ryzhov, 
Stepanchuk, Sapozhnikov 2005; 
Stepanchuk et al. 2009).

В рамках українсько-фран-
цузького проекту «Дніпро» науков-
ці кафедри протягом 2011–2012 рр. 
виконували нову договірну тему 

«Фауністичні рештки та життєзабезпечення 
палеолітичних мисливців-збирачів на тери-
торії України» (керівник П.С. Шидловський). 
Разом з науковцями Національного природ-
ничим музею Франції здійснювались спіль-
ні експедиції по дослідженню Межиріцької 
стоянки мисливців на мамонтів, обробка та 
узагальнення архео логічного матеріалу, вза-
ємний обмін викладачами, науковцями та 
студентами (Шидловський 2013).

2015–2017 рр. кафедра брала участь у 
виконанні наукового проекту Швейцарсько-
го наукового фонду SNF в рамках програми 
наукового співробітництва між Східною Єв-
ропою та Швейцарією «Східноєвропейська 
мережа з археології неоліту і археологія рі-
чок і озер з метою вдосконалення методів по-
льових досліджень і датування» (керівники 
Я.І. Морозова та П.С. Шидловський). Резуль-
татом проекту є створення системи обміну ін-
формації між науковцями Швейцарії, Німеч-
чини, Польщі, Македонії та України з питань 
дослідження неолітичних культур. Практична 
реалізація здобутків міжнародної кооперації 
в цьому напрямку була продемонстрована 
в ході проведення Міжнародної конференції 
«Заплавна археологія та первісні спільноти 
Європи» на базі Канівського природного за-
повідника, а також продовженням навчання 
в аспірантурі Бернського університету випус-
книці кафедри М.П. Андрійович (eds. Morozova, 
Shydlovskyi 2017).

Аспірант О.М. Лизун протягом 2016–
2017 рр. отримував грант Товариства ім. Гуго 
Обермайера (ФРН) на виконання проекту 
«Матеріали та технології доби верхнього па-
леоліту у Середньому Подніпров’ї».

рис. 5. Дослідження Центру підводної археології (Новий Світ, 
2013 р.)
Fig. 5. Research of the Centre for Underwater Archaeology 
(Novyi Svit, 2013)
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У 2017–2018 рр. група співробітників 
кафедри отримала фінансову підтримку 
Державного фонду фундаментальних дослі-
джень МОН України на проект «Межиріцька 
стоянка мисливців на мамонтів: археологічні 
дослідження і музеєфікація», що виконував-
ся в рамках НДР Університету (Шидловський 
та ін. 2020).

видавнича діяльність
Наукова та навчально-методична робота 

викладачів та співробітників кафедри зна-
йшла своє втілення, зокрема, й в низці публі-
кацій. З 1999 р. на основі громадської органі-
зації «Товариство археології та антропології» 
засновано серійний збірник «Vita Antiqua» 
(у 2004–2009 рр. вийшли 6 та 7–8 випуски: 
http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/category/
archive). В серії «Бібліотека Vita Antiqua» 
опубліковані авторські монографії Ф.О. Ан-
дрощука (1999), С.Ж. Пустовалова (2005) 
та С.В. Махортих (2005) і тематичні збірни-
ки наукових статей: «Український музей» 
(ред. Гладких 2003), «Готи і Рим» (ред. Терпи-
ловский 2006), «1000 років візантійської торгівлі 
(V-XV століття)» (ред. Гладких, Морозова 2012).

Нещодавно «Товариство археології та 
антропології» трансформувалось в «Центр 
палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка» 
http://vovkcenter.org.ua/en/main/. Поновлено 
випуск періодичного збірника наукових статей 
«Vita Antiqua» в паперовому та електронному 
форматах. У 2017-2018 рр. випущено два збір-
ника, а саме: №9, «Людина та ландшафт: пер-
вісна археологія Східної Європи» (ред. Терпи-
ловський, Шидловський 2017) та англомовний 
№10 «Первісні спільноти Південної та Східної 
Європи» (ed. Shydlovskyi 2018).

2016 р. випущено окремий випуск «Вісника  
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Історія» за результатами 
Круглого столу «Культурна спадщина Укра-
їни: дослідження, музеєфікація, охорона та 
збереження», проведеного на базі історично-
го факультету (Вісник … 2016).

Слід відзначити редагування С.М. Ри-
жовим та М. Ямада монографії англійською 
мовою «Археологія і геологія України в регіо-
нальному контексті», що вийшла друком у 
2015 р. в Нагано (Японія) (ed. Yamada, Ryzhov 
2015). Морозова Я.І. виступила редактором 
матеріалів Симпозіуму з середземномор-
ської археології (ed. Morozova, Oniz 2013).

Впродовж останніх 15 років вийшла 
друком низка авторських монографій ви-
кладачів та співробітників кафедри. Книга 
Р.В. Терпиловського «Славяне Поднепровья 
первой половины І тыс. н.э.» (2004) опубліко-
вана видавництвом Університету Марії Кюрі- 
Склодовської (Люблін, Польща). Він є спів-

автором колективних монографій «Давні 
поселення України», (Відейко, Петрашенко, 
Терпиловський 2005), «Пізньоскіфські та піз-
ньозарубинецькі старожитності Полтавщини» 
(Кулатова, Супруненко, Терпиловський 2005).

С.М. Рижов є співавтором колективної 
монографії «Давня людина: палеогеографія 
та археологія» (у співавторстві з В.М. Сте-
панчуком, Ж.М. Матвіїшиною, С.П. Кармази-
ненком), надрукованої у видавництві «Наукова 
думка» (Степанчук та ін. 2013). П.С. Шидлов-
ський є співавтором колективної монографії 
«Первісна археологія Нижнього Подесення» 
(Шидловський та ін. 2016). К.О. Третяк є авто-
ром монографії «Мінливе обличчя міста, або 
доля київських фасадів» (2018).

Окреме місце серед друкованих праць 
займають навчальні підручники та посіб-
ники, випущені впродовж 2004-2019 рр. Це 
курс лекцій «Археологія України» за участю 
Р.В. Терпиловського (Залізняк та ін. 2005), 
навчальний посібник «Давні слов’яни. Архео-
логія та історія» за участю Є.В. Синиці та 
Р.В. Терпиловського (Абашина та ін. 2012).

Два навчальних посібники та підруч-
ник з «Основ музеєзнавства», підготовлені 
І.А. Кравченко, що вийшли друком у 2007 р. 
та 2019 р. (Карсим 2007; Кравченко 2019).

Два навчальних посібники з проблем ан-
тропології опубліковані С.М. Рижовим (2002) 
та П.С. Шидловським (2014). Також 2017 р. ви-
йшли з друку навчальні посібники П.С. Шид-
ловського «Природа і суспільство у ранньому 
голоцені Східної Європи» (2017) та С.І. Іва-
нисько «Етнічні процеси за археологічними 
даними (за матеріалами з території України)» 
(2017). К.О. Третяк є співавтором навчального 
посібника «Історія Києва: від княжої доби до 
сучасності. Збірник документів і матеріалів» 
(ред. Колесник, Коцур, Терес 2005).

Співробітники кафедри неодноразово 
виступали авторами енциклопедичних ви-
дань, зокрема К.О. Третяк є автором довід-
ника «Втрачені споруди та пам’ятники Києва» 
(2004), Є.В. Синиця та П.С. Шидловський є 
авторами низки статей довідника «Історія в 
термінах і поняттях» (2014), а Є.В. Синиця і 
Р.В. Терпиловський – серії статей до багатотом-
ного видання «Енциклопедія історії України» 
(http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?
C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU).

аспірантура і докторантура
Щорічно до аспірантури вступали 1-2 ви-

пускники кафедри, хоча за два останні роки 
через значне скорочення набору до аспіран-
тури на факультеті – жодного. Втім, далеко 
не всі аспіранти змогли вчасно підготувати та 
захистити дисертаційні роботи. Слід визнати, 
що за ефективністю роботи аспірантів кафе-

http://vovkcenter.org.ua/en/main/
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дра посідає одне з останніх місць на факуль-
теті. Певною мірою це пояснюється тим, що 
тематика аспірантських робіт на кафедрі має 
свої особливості. Оскільки археолог набуває 
свій досвід досить повільно, то випускники 
кафедри, зазвичай, визначаються зі своїми 
науковими інтересами лише з плином часу. 
Навіть вступаючи до аспірантури, вони часто 
недостатньо орієнтуються у речовому мате-
ріалі та в колі пов’язаних з ним проблем, тому 
їхні дисертації переважно присвячені питан-
ням історіографії. Для захисту робіт суто ар-
хеологічної проблематики доводиться звер-
татися до Вченої ради Інституту археології 
НАН України.

Разом з тим, протягом 2004–2019 рр. від-
булись успішні захисти підготовлених на ка-
федрі дисертацій: докторської М.В. Любічева 
(2014) та кандидатських Є.В. Синиці, С.М. Зе-
ленка (2004), Г.В. Індиченко (2006), С.І. Іва-
нисько, П.С. Шидловського (2008), С.В. Па-
лієнка, О.С. Пахарєвої (2009), Д.В. Толочка 
(2010), А.С. Яненко (2013), М.В. Челнокова 
(2015), О.С. Кириленка (2017), Т.І. Слободян 
(2018), І.С. Радомського (2019).

Конференції та інші заходи
Результати наукової та навчально-методичної 

роботи певною мірою знайшли своє відобра-
ження в низці конференцій та круглих столів, 
проведених безпосередньо кафедрою або за 
її участі. В цілому за останні 15 років викла-
дачі та співробітники взяли участь у півсотні 
конференцій різного рівня. Серед них значне 
місце займають заходи, присвячені питанням 
збереження національної культурної спадщи-
ни та формам організації науки.

У 2004 р. була проведена Міжнародна на-
укова конференція «Археологія та музеєзнав-
ство в системі науки та освіти», присвячена 
170-річчю Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка та 60-річчю ка-

федри археології та музеєзнавства. Нинішня 
конференція 2019 р. під тією ж традиційною 
назвою присвячена відповідно 75-річчю кафе-
дри (ред. Терпиловський, Шидловський 2019).

Варто згадати також міжнародну наукову 
конференцію «Історія археології: особистості 
та школи (до 160-річчя В.В. Хвойки)», прове-
дену в Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка у 2010 р., участь 
в якій взяло чимало науковців з близького 
і далекого зарубіжжя. Крім того, у 2010 р. 
проведено Міжнародний симпозіум по се-
редземноморській археології SOMA 2010 
(ed. Morozova, Oniz 2013).

6–7 жовтня 2011 р. за участю кафедри було 
проведено Міжнародну науково-практичну  
конференцію «Університетські музеї: євро-
пейський досвід та українська практика», яка 
зібрала десятки провідних музеєзнавців Укра-
їни, близького та далекого зарубіжжя. Вперше 
в університеті і на факультеті були прийняті 
керівники Міжнародної Ради Музеїв та Міжна-
родного Комітету університетських музеїв.

3–5 лютого 2016 р. проведена міжна-
родна наукова конференція «Людина і ланд-
шафт: географічний підхід в первісній архео-
логії» (ред. Шидловський 2016).

Круглий стіл «Культурна спадщина Укра-
їни: дослідження, музеєфікація, охорона та 
збереження» відбувся на базі історичного 
факультету у грудні 2016 р.

Міжнародна наукова конференція «Архео-
логія річок та озер і первісні спільноти Євро-
пи» (15–18 вересня 2017 р.) була проведена 
в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка та Канівському природному 
заповіднику (Morozova, Shydlovskyi 2018).

міжнародні зв’язки
Одним з векторів діяльності кафедри є 

участь у міжнародних організаціях та про-
ведення спільних міжнародних досліджень. 

Упродовж останніх 15 років під-
тримувались постійні контакти 
з науковцями Паризького, Льєж-
ського університетів та Національ-
ного Музею природничої історії 
(Франція), Техаського універси-
тету (США), Університету Мейдзі 
(Японія), Університету міста Берн 
(Швейцарія), Археологічного му-
зею міста Скопье (Північна Ма-
кедонія), Інститутами археології 
Ягеллонського університету (Кра-
ків), Університету Марії Кюрі-Скло-
довської (Люблін), Варшавсько-
го та Жешовського університетів 
(Польща), Інституту пре – і про-
тоісторії Університету Крістіана- 
Альбрехта в м. Кіль (Німеччина) тощо.

рис. 6. Учасники конференції 2004 р.
Fig. 6. Conference participants of 2004
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Завдяки співробітництву із закордонни-
ми колегами опублікована низка монографій 
співробітників кафедри, про що йшлося вище. 
Варто нагадати, що С.М. Рижов був науко-
вим керівником з української сторони міжна-
родних проектів «Дніпро» (Франція-Україна, 
2004–2006) та ECONET (Франція – Україна –  
Угорщина – Польща, 2005–2007). У 2011–
2012 рр. П.С. Шидловський був керівником 
з української сторони проекту «Фауністич-
ні ресурси та життєзабезпечення первісних 
мисливців-збирачів» в рамках українсько- 
французької програми співробітництва «Дні-
про», спільно з Національним природничим 
музеєм (Франція) (Nuzhnyi, Shydlovskyi 2015).

Протягом 2004–2019 рр. відбулись чис-
ленні візити зарубіжних вчених до Універси-
тету, організовані працівниками кафедри. Пе-
реважно це учасники міжнародних наукових 
конференцій, що відбувались в Києві. Окре-
мо варто відзначити перебування на кафедрі 
вчених стипендіатів фонду Фулбрайта, США –  
Олександра Лєскова та Дженіфер Кан, котрі 
прочитали низку лекцій для студентів з пи-
тань археології раннього залізного віку та му-
зейного менеджменту.

Міжнародний проект від університету 
Мейдзі (Токіо, Японія) «Порівняльне вивчен-
ня і міжнародна стандартизація обсидіано-
вих зразків Євразії» (2013–2016 рр.), в якому 
брав участь С.М. Рижов, передбачав спільні 
археологічні дослідження палеолітичних сто-
янок на території України. В рамках угоди у 
жовтні 2014 р. кафедра приймала археоло-
га зі світовим їм’ям проф. Акіра Оно (Універ-
ситет Мейдзі, Японія), який прочитав низку 
лекцій на факультеті. На кафедрі в серпні 
2014 року працювали з обсидіановими колек-
ціями палеолітичної стоянки Малий Раковець 
представник Центру обсидіанових дослі-
джень Університету Мейдзі доктор Мацуйоші 
Ямада (Suda et al. 2014).

Важливими науковими здобутками від-
значається міжнародна кооперація в галузі 
підводної археології (Morozova, Zelenko 2008; 
Zelenko 2017).

2018 р. діяла Межиріцька міжнародна 
літня школа, що включала міждисциплінарне 
вивчення верхньоплейстоценової пам’ятки 
на базі Межиріцької палеолітичної експедиції 
(П.С. Шидловський) спільно з Національним 
природничим музеєм (Франція) в рамках про-
екту Міжнародної спілки по вивченню четвер-
тинного періоду (INQUA) (Shydlovskyi, Péan, 
Tsvirkun 2019).

Угода 2007–2009 рр. між університетом 
Сорбонна (Париж) і Київським національ-
ним університетом імені Тараса Шевченка 
передбачала наукове керівництво навчан-

ням аспірантки О.С. Пахаревої з української 
сторони С.М. Рижовим, а з французької – 
проф. Ф. Джінджаном. О.С. Пахарева після 
навчання в аспірантурі Сорбонни захистила 
дисертацію у Франції (2009 р.).

А. Вейбер та Л. Тимофеєва проходили 
навчання в магістратурі Інституту археології 
Варшавського університету (Польща). Своєю 
чергою навчання на кафедрі у за ОР «магістр» 
у 2019 р. проходила О. Дептула (Інститут ар-
хеології Варшавського університету, Польща).

М.П. Андрійович проходила стажування 
та зараз навчається в аспірантурі Інституту 
археологічних досліджень Бернського уні-
верситету (Швейцарія) – наукові керівники 
П.С. Шидловський та проф. А. Хафнер.

За останні 15 років співробітники та викла-
дачі кафедри здійснили чимало закордонних 
візитів, пов’язаних з участю в наукових кон-
ференціях, читанням лекцій, спільними нау-
ковими проектами тощо. Зокрема, Р.В. Терпи-
ловський прочитав кілька лекцій в Інститутах 
археології Люблінського (грудень 2004 р.) та 
Жешівського університетів (лютий 2015 р.), а 
також брав участь в укладанні договорів про 
співпрацю та наукове стажування з Інститу-
тами археології Варшавського (2012-2013) та 
Жешівського університетів (2015).

С.М. Рижов у жовтні 2012 р. та лютому 
2014 р. проводив наукові дослідження в Центрі 
досліджень обсидіану та кам’яних виробів Уні-
верситету Мейдзі (Токіо, Японія). В результаті 
спільних досліджень у 2015 р. була випущена 
монографія та низка наукових публікацій.

У 2014 р. студентка 2 курсу магістратури 
кафедри археології та музеєзнавства М. Бі-
лик (науковий керівник С.М. Рижов) взяла 
участь в міжнародному польовому семінарі 
в Нагаві (Японія), що проводив Центр до-
сліджень обсидіану та кам’яних виробів Уні-
версітету Мейдзі в рамках спільного проекту 
«Порівняльні дослідження і міжнародна стан-
дартизація обсидіанових зразків Евразії».

С.М. Рижовим в травні 2018 р. прочитана 
низка лекцій в рамках проекту Erasmus plus 
в університеті м. Загреб (Хорватія). Зі зворот-
нім візитом на кафедрі восени 2019 р. з чи-
танням лекцій перебував доцент Загребсько-
го університету Никола Вукосавлевич.

П.С. Шидловський протягом 2012–
2018 рр. неодноразово відвідав Національ-
ний природничий музей (Париж, Франція) 
у зв’язку з спільними дослідженнями Межи-
ріцької палеолітичної стоянки, а протягом 
2016–2018 рр. – Інститут археологічних до-
сліджень Бернського університету (Швейца-
рія) у зв’язку з проведенням наукових дослі-
джень та навчальних семінарів з тематики 
первісної археології України. Він також про-
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вів низку відкритих лекцій в університетах 
Польщі, Північної Македонії, Швейцарії та 
Німеччини. П.С. Шидловський взяв участь у 
25-ій щорічній зустрічі Європейської асоціації 
археологів, що відбулась 4–7 вересня 2019 р. 
в Берні (Швейцарія) (Shydlovskyi, Tsvirkun, 
Péan 2019).

Закордонні наукові поїздки, переважно 
для участі в наукових заходах, здійснювали 
не лише викладачі, але й студенти і аспіран-
ти кафедри. Наприклад, М.Е. Тимошенко 
2011–2012 рр. відвідала Тбілісі (Грузія) та Ку-
шадаси (Туреччина), К.М. Валентирова 2018–
2019 рр. – Ригу (Латвія), Варшаву (Польща) 
та Братиславу (Словаччина). Л.В. Дорошен-
ко, Д.І. Желага, І.С. Радомський, М.В. Чими-
рис, О.М. Лизун, Д.В. Дудник взяли участь у 
міжнародних наукових конференціях у містах 
Швейцарії, Північної Македонії, Польщі та 
Німеччини, а І.О. Чечуліна – у Туреччині та 
Азербайджані.

презентаційна діяльність
Археологічний музей Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевчен-
ка (завідувач Л.Г. Самойленко) крім педаго-
гічно-просвітницької та науково-дослідної 
діяльності виконує також презентаційну 
функцію. Тут, зокрема, регулярно проводять-
ся екскурсії для школярів та студентів інших 
факультетів та ЗВО.

П.С. Шидловський та Є.В. Синиця не-
одноразово давали інтерв’ю на радіо та те-
лебаченні, а також читали публічні лекції під 
час Днів відкритих дверей університету та 
фестивалю Legio Historica тощо. Слід також 
відзначити публічні лекції англійською мовою 
П.С. Шидловського для студентів і виклада-
чів Кільського університету (Німеччина), На-
ціонального природничого музею (Франція), 
Бернського університету (Швейцарія), Музею 
м. Скоп’є (Північна Македонія).

Інтерв’ю для «Радіо культура» також 
дали М.В. Чимирис і Д.В. Дудник.

Слід відзначити активну участь Л.Г. Са-
мойленко в роботі комітету «Університет-
ські музеї і колекції» в складі ІКОМ, а також 
в організації низки виставок, зокрема, «Ди-
вовижні історії Криму» в Мистецькому ар-
сеналі (2019). Участь у презентаціях книжок 
брали П.С. Шидловський, Є.В. Синиця та 
Р.В. Терпиловський.

Впродовж 2004-2019 рр. М.І. Гладких, 
Р.В. Терпиловський і Є.В. Синиця незмінно бра-
ли участь в роботі журі із захисту учнівських ро-
біт секції «Археологія» Малої академії наук.

електронні ресурси. 2009 р. Л.Г. Са-
латою був створений і з того часу постійно 
оновлюється інтернет-сайт, що популяризує 

експедиційні дослідження кафедри, дає ін-
формацію про її співробітників, навчальні 
курси та програми, видання та ін. http://www.
archaeology.univ.kiev.ua/home/ .

П.С. Шидловський спільно з WildFoxFilm 
записав низку лекцій з антропології та пер-
вісної археології; створено YouTube ка-
нал “Paleoethnological Research” https://
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C _ _ z u g -
jhjh6I0mym2HOZmw . Він також веде сайт 
видання Vita Antiqua http://vitaantiqua.org.ua/
en/main . Активну роботу в соціальних мере-
жах (Facebook та ін.) ведуть Є.В. Синиця та 
М.В. Чимирис. Також у Facebook постійно на-
повнюється офіційна сторінка кафедри, що 
висвітлює перебіг важливих подій у житті сту-
дентів і викладачів.

проблеми та перспективи
Проте, незважаючи на певні успіхи, пе-

ред кафедрою на початку ХХІ ст. постала 
низка складних проблем, пов’язаних насам-
перед із тенденцією до зменшення держав-
ного замовлення на бюджетні місця за спеці-
альністю «Археологія», і скороченням годин, 
відведених на читання відповідних лекцій 
для студентів-істориків. Слід зазначити, що в 
подібній ситуації останнім часом опинились й 
аналогічні кафедри інших університетів, при-
чому не лише археологічного, але й гумані-
тарного профілю взагалі. Безумовно, певною 
мірою це викликано загальним падінням рів-
ня вищої освіти в Україні, конкуренцією з боку 
університетів сусідніх країн, але помітне зни-
ження інтересу до археології та давньої істо-
рії в суспільстві (насамперед, молоді) на тлі 
бурхливих соціально-політичних подій, оче-
видно, також має місце.

На мою думку, виходом із ситуації, що 
склалась, може стати широка реклама ар-
хеології як цікавої та престижної майбутньої 
професії. Це передбачає тісний зв’язок з 
середньою школою, археологічними і крає-
знавчими гуртками, проведення учнівських 
олімпіад, створення науково-популярного 
журналу чи сайтів. Для студентів актуальним 
є підготовка нових посібників (у т.ч. в електро-
нній формі), пошуки нових форм дистанцій-
ної освіти з допомогою Інтернету тощо. Оче-
видно, цьому певною мірою буде сприяти 
включення видань кафедри та окремих ста-
тей викладачів та співробітників до наукових 
баз Scopus, Web of Science тощо.

Прикладом для нас може бути низка цен-
тральноєвропейських країн, зокрема, сусід-
ня Польща. Зазначу, що престиж археології 
як науки, який завжди в Польщі був високим, 
останніми десятиліттями підкріплюється зна-
чними археологічними відкриттями, зробле-

https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw
https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw
https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw
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ними в ході масштабних досліджень вздовж 
трас майбутніх автомагістралей, газопроводів 
та ін. До речі, значні кошти, отримані від за-
мовників охоронних досліджень, дозволили 
суттєво збільшити матеріально-технічну та 
видавничу базу університетів і музеїв, співро-
бітники яких здійснювали ці роботи. Значна 
частина польських університетів мають у сво-
єму складі Інститути археології, що налічують 
десятки викладачів та співробітників різного 
профілю. Чимало археологічних видань, у 
тому числі науково-популярного спрямування, 
та досить високий рівень охорони археологіч-
ної спадщини також заслуговують на увагу.

На жаль, поки що ми суттєво відстаємо 
від Польщі, але варто вже зараз використати 
польський досвід для пропаганди археологіч-
них знань у ЗМІ, соціальних мережах тощо.

Окремою проблемою може бути практич-
на участь студентів і викладачів кафедри у 
проведенні охоронних археологічних дослі-
джень. Створена у 2017 році міжкафедраль-
на навчальна лабораторія «Центр підводної 
археології, археологічних та етнологічних до-

сліджень» поки існує лише «на папері» і не 
виправдовує наших сподівань через відсут-
ність коштів і ставок. Між тим, при університе-
тах у Львові, Харкові, Дніпрі, Чернігові успіш-
но функціонують науково-дослідні центри 
та лабораторії, що виконують госпдоговірні 
охоронні археологічні дослідження. Певний 
досвід в цьому відношенні є і в нашої кафе-
дри. Понад 20 років тут діяла госпдоговірна 
археологічна експедиція, що працювала в зо-
нах новобудов степової України. Під керівни-
цтвом М.М. Бондаря та І.С. Піоро експедиція 
дослідила понад 2000 поховань бронзового і 
залізного віку. Очевидно, настав час поверну-
тись до дещо забутого досвіду 90-х років та 
вирішити це питання в провідному універси-
теті України. Вказані вище проблеми в галузі 
збереження археологічної спадщини, скоріш 
за все, ще більш загостряться у зв’язку з від-
криттям ринку сільськогосподарських земель. 
Тому підготовка фахівців в галузі археології та 
пам’яткоохоронної справи має стати ще ак-
туальнішою. Саме в цьому полягає основне 
завдання нашої кафедри на найближчі роки.
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The DepArTmeNT of ArchAeology AND muSeology  
of TArAS SheVcheNko NATIoNAl uNIVerSITy of kyIV  

AT The begINNINg of XXI ceNTury
The first Department of Archaeology in Ukraine was founded by corresponding member of the 

Academy of Sciences of the USSR L.M. Slavin in 1944. During the 75 years of its existence, nearly 
one thousand staff members of the Institute of Archaeology of NASU, museums, universities and heri-
tage protection institutions have been trained. Seven full-time teachers are working at the department 
(The head prof. R.V. Terpylovskyi, associate professors I.A. Kravchenko, S.M. Ryzhov, P.S. Shyd-
lovskyi, Ye.V. Synytsia, K.O. Tretiak and PhD S.I. Ivanysko) and two support workers – L.G. Salata and 
M.V. Chymyrys. The Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv headed 
by L.G. Samoilenko, and the inter-departmental educational laboratory “Center for Underwater Archae-
ology, Archaeological and Ethnological Researches” headed by Ya.I Morozova work in close coopera-
tion with the Department.

The department provides an adequate level of teaching of normative and special courses, and pre-
pare bachelors of the Archaeology and Prehistory educational program and masters of the Archaeology 
educational program (specialty 032 “History and Archaeology”), and from 2018 – students of Bachelor’s 
and Master’s degrees of the new specialty 027 “Museum Studies, Monument Studies”. Archaeological 
and museum trainings allow students to consolidate theoretical knowledge. During 2004-2019, the geo-
graphy of archaeological trainings was quite wide – from Transcarpathia to Middle Dnieper and Crimea.

The scientific achievements of the department, in particular, are related to the results of the study 
of archaeological sites, which belong to Middle and Upper Palaeolithic, Early Slavic and medieval times. 
Together with scientists from France, Germany and Switzerland, joint expeditions, archaeological ma-
terial processing, mutual exchange of teachers, scientists and students were carried out, and scientific 
conferences were held. Scientific work has been embodied, in particular, in a series of publications, 
including the annual edition of “Vita Antiqua”, a number of monographs and textbooks. Now the Depart-
ment is facing a number of complex issues, the solution of which will require our joint efforts.

Keywords: Department of Archaeology and Museology, education, institution of higher education, 
archaeology, museology.


