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На фото: Подвір’я №15 Ісаак (19.05.1859)

та Адельгунда (народж.Янцен. 02.05.1862)

Каздорф. Візниця – їх син Ісаак

(30.11.1890). Посаджена

першопоселенцями груша, що знаходиться

ліворуч від воза, плодоносить донині.
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Переглянути

об’єкт
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Пам’ятник Жертвам Голодоморів в

Україні 1932-1933 рр Цвинтар

с.Кіндратівка)
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Виготовлення фарфору
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Культурний ландшафт – матеріальна єдність природних і 
культурних об’єктів, доступних сприйняттю людини

Отто Шлютер

Теоретична основа: 
наукові роботи 
В. В. Докучаева, Л. С. Берга, А. И. Воейкова, 

С. С. Неуструева, В. П. Семенова-Тян-
Шанского, В. И. Вернадского,
Б. Б. Родомана
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D1%8F%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Інформаційно-аксіологічний підхід

Розуміння культурного ландшафту
як ландшафту, в формуванні якого
значну роль відіграють подані у
вигляді інформації від покоління
до покоління духовні та
інтелектуальні цінності, які в свою
чергу відчувають на собі вплив
матеріальних компонентів
ландшафту.
В основі лежить «Конвенція про
охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини» і
«Настанови ЮНЕСКО із
застосування Конвенції про
Всесвітній спадщині» (1992 рік),
згідно з якими культурний
ландшафт є об'єктом історико-
культурного спадщини

Етнокультурний підхід

Культурний ландшафт є об'єктом
вивчення етнокультурного
ландшафтознавства, наукового
напрямку, що виник на стику
ландшафтознавства та етнології,
топоніміки, а також інших природних
і гуманітарних наук, тісно
пов'язаного з Антропогеография. [9]

Грунтуючись на роботах В. П.
Семенова-Тян-Шанського, Л. С. Берга
та ін., Етнол-географічний підхід
формує уявлення про ландшафт як
про складне природно-культурному
комплексі, базовими поняттями
якого служать «природний
ландшафт» і «етнос ( співтовариство)
»

Феноменологічний підхід

Культурний ландшафт постає
як текст, структурно-
семантичного освіти,
наповненого знаками і
знаковими системами.
Представниками даного
підходу також виступають О. А.
Лавренова і В. В. Абашев.
В.Каганский
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Проблема учнівських досліджень

Виявлення практичних можливостей і

формування концептуальних основ

музеєфікації як єдиного культурного

ландшафту складної сукупності природних

об’єктів, що мають сакральну сутність, і

різночасових і різноманітних за характером

пам'яток історико-культурної спадщини села

Кіндратівка .
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Об'єкт учнівських дослідженнь - історико-культурні та

природні ландшафти села Кіндратівка Костянтинівського

району Донецької області.

Предмет - природні та історико-культурні зони, як форми

музеєфікації культурних ландшафтів села Кіндратівка

Костянтинівського району Донецької області.

Мета - виявлення специфічних, історико-культурних та

історичних ландшафтів села Кіндратівка Костянтинівського

району з точки зору визначення їх потенціалу як об'єктів

музеєфікації.
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- аналіз методологічних та теоретичних підходів вивчення

феномену «культурний ландшафт» села Кіндратівка;

- аналіз регіональної законодавчо-правової бази в галузі охорони

об'єктів культурної спадщини;

- дослідження потенціалу культурних ландшафтів села

Кіндратівка й і розглянутианалізу процесу їх формування

- аналіз проблеми взаємин культурного ландшафту і сучасного

туризму;

- дослідження можливості створення музейно-паркових зон як

сукупності ландшафтних культурно-історичних комплексів і її

включення в туристичну сферу регіону.
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Джерельна база дослідженнь

законодавчі акти з питань

збереження і презентації

культурного ландшафту 

міжнародного, всеукраїнського і 

регіонального рівнів: Інтернет-

документи; матеріали з бібліотеки

природного парку «Клебан Бик», 

матеріали наукових експедицій, 

долнбаських краєзнавців, 

публіцистичні роботи, пов'язані з 

різними аспектами культурного 

ландшафту Костянтинівського 

району.

друковані та електронні матеріали

зарубіжних, вітчизняних і 

регіональних дослідників. 

польові експедиції
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Наукова новизна 

- виявлена сукупність і взаємозв'язку матеріальних і

знакових компонентів культурного ландшафту села і

району;

- виявлені лакуни в законодавчо-правовій базі з проблеми

збереження та музеєфікації об'єктів культурної спадщини

с.Кіндратівка;

- представлені прогнозні характеристики культурного

розвитку регіону та практичне пропозицію концепції зі

створення музейно-паркових зон на території села

Кіндратівка.
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Основні висновки і результати учнівських робіт:

1. Культурний ландшафт села Кіндратівка Костянтинівського району

це комплекс, що включає особливості природного середовища

(ландшафт), нерухомі об'єкти, об'єкти культурної спадщини та 

пам'ятники нематеріальної культури

2. Культурний ландшафт села Кіндратівка формується історично в різних

макро і мікро комплексах як природно оформлена єдність природного 

середовища, її об'єктів, наділених міфологічної сутністю і пам'ятниками

культурної спадщини

3. Важливим науковим і практичним засобом музеєфікації культурного 

ландшафту є створення музейно-паркових зон на території села 

Кіндратівка Костянтинівського району

4. Розроблена і запропонована модель створення музейно-

паркової зони є оптимальним варіантом музеєфікації

історико-культурного потенціалу, окремих культурно-

ландшафтних зон села Кіндратівка
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Пропозиції щодо застосування креативних та сучасних 
трендів освіти в презентації учнівських досліджень

1. Історичний путівник;  2 – Збірник дослідницьких робіт;
2. 3-4  - Інтерактивні плакати
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Теоретична значимість робіт

сформульовані результати

досліджень служать вирішенню

теоретичних проблем в галузі

охорони і використання об'єктів

культурної спадщини. Зокрема -

концептуального обгрунтування

розгляду культурного ландшафту

села Кіндратівка як єдиного

комплексу різнорідних природних та

історико-культурних компонентів, що

підлягають з метою збереження і

рекреаційно-туристичного

використання музеєфікації на основі

запропонованої моделі створення

музейно-паркової зони.

Практична значимість. 

Висновки і положення дослідницьких

робіт учнів можуть бути використані

регіональними органами влади,

музейними працівниками при розробці

проектів музеєфікації об'єктів культурної

спадщини, створення музейно-паркових

зон, в тому числі в науково-дослідних

цілях. Змістовна частина дослідження

може бути затребувана при вивченні

регіональної історії та в туристичній

видавничій діяльності
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