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DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORIA  
GÓRNICTWA NA UKRAINIE: PROBLEM  

MUZEIFIKACJI GÓRNICZYCH ARTEFAKTÓW 
 

Викладено світовий досвід збереження культурної спадщини гірників та істо-
ріографію розвитку гірництва й гірничої науки в Україні. Робиться висновок 
про необхідність розгортання вже сьогодні на державному рівні роботи по 
дослідженню та музеєфікації вітчизняних гірничих артефактів, доцільність 
введення для студентів гірничих спеціальностей дисципліни «Історія гірницт-
ва», видання друком лекцій з комплексу геолого-гірничих знань вчених Киє-
во-Могилянської академії XVII ст. Інокентія Гізеля та Феофана Прокоповича. 

Изложен мировой опыт сохранения культурного наследства горняков и исто-
риографию развития горного дела и горной науки в Украине. Делается вывод 
о необходимости развертывания уже сегодня на государственном уровне 
равные работы по исследованию и музеефикации отечественных горных ар-
тефактов, целесообразность введения для студентов горных специально-
стей дисциплины «История горного дела», издание печатью лекций из ком-
плекса геолого-горных знаний ученых Киево-Могилянской академии XVII ст. 
Иннокентия Гизеля и Феофана Прокоповича. 

Przedstawienie wymiany światowych doświadczeń ochrony dziedzictwa 
kulturowego górników oraz rozwoju historiografii górnictwa i nauki o górnictwie na 
Ukrainie. Wyciągnięcie wniosków na temat konieczności wdrożenia na poziomie 
centralnym pracy nad badaniami i muzefikacją narodowych artefaktów górniczych 
celem wprowadzenia dla studentów specjalizacji górniczych Historii górnictwa, 
wydanych drukiem wykładów geologiczno – górniczych uczonych Akademii 
Kijowsko – Mohylańskiej XVII wieku – Inocentego Gisela i Feofana Prokopowycza. 
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