
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітньо-професійна програма 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
 

Назва дисципліни Колекціонування 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти.  

Спеціальність 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4/120 год. 

Структура 

дисципліни 

 

Лекції – 16 год. 

Семінарські – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік вивчення 

дисципліни 
1 курс, 2 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

4. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

5. Здатність розробляти та керувати проєктами.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

10. Здатність проводити діагностику стану збереженості 

мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету 

реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної 

наукової реставрації.  

12. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі 

проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої 

творчості.  

 

Програмні 1. Вміти аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, 



результати 

навчання 

соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового 

та українського образотворчого і декоративного мистецтва.  

4. Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як 

відображення історичних, соціокультурних, економічних і 

технологічних етапів розвитку суспільства.  

5. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології в освітній та музейній справах.  

6. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним 

апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного 

матеріалу.  

7. Володіти методикою проведення наукових досліджень.  

8. Здійснювати пошук інформації стосовно об’єкту 

дослідження.  

9. Володіти сучасною культурою мистецтвознавчого 

дослідження та дотримуватися принципів наукової етики і 

доброчесності.  

10. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, 

реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти 

оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного 

виконання роботи.  

 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Предметом навчання є вивчення колекціонування як 

суспільного феномену. Дисципліна покликана упорядкувати 

знання з багатьох предметів, які здобувачі вивчали протягом 

попередніх років, показати звʾязок історичних епох через 

призму об’єднання окремих предметів у тематичні колекції. 

Вивчення дисципліни дозволить зрозуміти як саме сукупність 

тих чи інших колекційних предметів набувають вагомої 

історичної та культурної цінності, будучи об’єднаними в єдине 

зібрання. Основна увага приділятиметься принципам 

колекціонування, засадам формування та вивчення колекцій, 

догляду за колекційними предметами та їх обліку, дослідження 

відомих колекцій старожитностей у власності музеїв та 

приватних осіб. Дисципліна базується на знаннях з 

«Формування музейних мистецьких колекцій», «Оціночна 

діяльність та методи оцінки культурних цінностей», 

«Галерейна справа», «Експертиза предметів та атрибутів: 

нумізматика та боністика». 

 

Зміст за модулями, темами.  

Змістовний модуль №1. 

«ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ» 

Тема 1.1. Колекціонування як суспільний феномен та 

виникнення перших колекцій 

Тема 1.2. Принципи формування колекцій 

Тема 1.3. Класифікація, основні поняття та терміни в 

колекціонування, колекційний опис зібрання 

Модульний контроль № 1. 



 

Змістовний модуль №2. 

«МУЗЕЙНІ КОЛЕКЦІЇ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ» 

Тема 2.1. Фондова робота як один із основних напрямків 

роботи в музеї 

Тема 2.2. Комплектування, облік та вивчення колекцій в музеях 

Тема 2.3. Наукове опрацювання та вивчення колекції 

Модульний контроль № 2. 

 

Змістовний модуль №3. 

«ПРИВАТНЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ» 

Тема 3.1. Законодавче регулювання колекційної діяльності 

Тема 3.2. Нестандартні види колекцій 

Тема 3.3. Інвестування в колекціонування – науковий та 

маркетинговий потенціал колекції 

Модульний контроль № 3. 

 

Змістовний модуль №4. 

«ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ПРОМОЦІЯ КОЛЕКЦІЇ» 

Тема 4.1. Приватні колекції в міжнародній виставковій 

діяльності 

Тема 4.2. Конвергенція музейної діяльності та колекціонування 

в Україні та світі 

Тема 4.3. Інвестування в колекціонування – науковий та 

маркетинговий потенціал колекції. 

Модульний контроль № 4. 

Семестровий контроль – залік. 

Система 

оцінювання 

Методи оцінювання: усне опитування, тестові завдання, 

презентації за фахом, відстеження індивідуальних 

досягнень/активність в аудиторній роботі, вербальне 

оцінювання.  

Форми оцінювання: поточне під час аудиторних занять, 

семінарське, модульне, семестрове.  

Шкала оцінювання: оцінювання якості знань студентів 

здійснюється шляхом поточного та підсумкового контролю 

(залік) за 100- бальною шкалою, шкалою ECTS, національною 

4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»). 

 

Форма контролю та система оцінювання: 

 
 Бал (макс)* Од. Загалом балів 

Лекція (активна участь) 2 8 16 

Семінарське завдання 4 8 32 

Модульний контроль 5 4 20 

Залік 32 1 32 

Разом з дисципліни: 100 



 

* максимальний бал/ бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

** критерії оцінювання можуть бути змінені, але виключно в 

межах критеріїв визначених освітньою програмою «Діловий 

етикет». 

 

Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, 

отримані за контрольну роботу (у формі тестування), 

презентації, наукової або науково-популярної публікації тощо; 

бали, отримані за виконання самостійного завдання, участі у 

практичному занятті (колоквіумі), а також бали, які отримані за 

підсумкову роботу (залік). 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NTU2MDE3NTYyODEw 

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Бойко-Гагарін А., Осипенко М. Знахідки мідних монет 

Візантії у Києві за матеріалами колекції сім’ї Богдана та 

Варвари Ханенків. Збірник тез доповідей V Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні питання 

нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки». 

(21 – 22 червня 2018 р.). Меджибіж – Переяслав-Хмельницький 

– Кропивницький – Київ, 2018. С. 51-53. 

2. Бойко-Гагарін А.С. Музей, що заробляє. Manual для 

маркетолога. Київ: Логос, 2020. 200 с. 

3. Бойко-Гагарін А.С. Репліки інвестиційних монет України 

– потреба колекційного ринку чи фальшивомонетництво?. 

Нумізматика і фалеристика. № 4. Київ, 2018. С. 4-5. 

4. Бойко-Гагарін А.С. Тогочасні підробки ісламських монет 

із колекції В. Гріньковського у зібранні Національного музею 

історії України. Збірник наукових праць «Науковий вісник 

Національного музею історії України». Випуск ІІ. Київ, 2017. С. 

187-195. 

5. Бойко-Гагарін А.С., Березова С.А. Німецька срібна таця 

та кубок з монетами XIX-XX століття з колекції Музею 

історичних коштовностей України. Нумізматика і Фалеристика. 

№ 2. Київ, 2019. С. 9-13. 

6. Бойко-Гагарін А.С., Зайончковський Ю.В. Джучидські 

монети з колекції професора Сергія Георійовича Кулешова. 

Rus'. Lithuania. Horde. Journal of numismatics and sigillography. 

Vol. 10. Kaunas, 2022. P. 90-95. 



Основна: 

1. Денисюк Ж. З. Методичні рекомендації щодо проведення 

експертизи оціночної вартості музейних предметів / 

Національний музей історії України. Київ, 2018. 17 с.  

2. Індутний В. В. Оцінка пам’яток культури. Київ, 2009. 537 

с. 

3. Індутний В.В. Ринки культурних цінностей: 

порівняльний аналіз. Вісник національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал. 

К.: Міленіум, 2014. № 1. С. 19-27.  

4. Кофанова С. Кримінально-правові аспекти обігу 

культурних цінностей на теренах України та за її межами. 

Вісник адвокатури України. 2011. № 1 (20). С. 182-188. 

5. Платонов Б.О. Колекціонування культурних цінностей: 

курс лекцій. К.: НАКККіМ, 2016. 108 с.; іл. 

6. Пожидаєв Г. П., Радченко Б. Є. Правова регламентація 

окремих питань колекціонування в Україні. Харків: Право, 

2018. 248 с. ISBN: 978-617-761-806-4.  

7. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей». 

8. Закон України «Про музеї та музейну справу». 

9. Закон України «Про охорону культурної спадщини». 

10. Митний Кодекс України. Стаття 374. Умови ввезення 

(пересилання) громадянами товарів на митну територію 

України. Розділ ХХІ. Твори мистецтва, предмети 

колекціонування та антикваріат. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України. № 1147 від 

20.07.2000 «Про затвердження Положення про Музейний фонд 

України». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України. № 466 від 

12.08.1992 «Про Державний реєстр національного культурного 

надбання». 

Додаткова: 

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. 

Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.: В. Шевчук, 

2009.  

2. Салата О.О. Основи музеєзнавства: навчально-

методичний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 164 с. 

ISBN 978-966-924-117-7 

3. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності: підручник.. 

К.: НАКККіМ, 2013. 227 с., іл. 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютер з пакетом 

відповідного програмного забезпечення (мобільна програма 

Microsoft Office) з доступом до Інтернету; Інтернет (Wi-Fi); 

Екран для демонстрації з підключенням до (Wi-Fi); маркерна 

(магнітна) дошка, папір, маркери (магніти). 

 

Аудиторні, семінарські та практичні заняття: 



Адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 18, аудиторія 201 

 

Додаткові бази для практичних занять: 

1. Музей грошей Національного банку України 

2. Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків 

3. Національний історико-культурний заповідник «Києво-

Печерська лавра» 

Кафедра 

Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи 

Телефон кафедри: 044 280 6598 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-mistetstvoznavchoji-

ekspertizi 

E-mail кафедри: artexpert@nakkkim.edu.ua 

 

 

Викладач:  

 

Старший зберігач фондів відділу «Музею грошей» 

Управління зв’язків з громадськістю та фінансової 

обізнаності Департаменту комунікацій 

Національного банку України, доктор історичних 

наук, старший дослідник, доцент кафедри 

мистецтвознавчої експертизи. 

 

БОЙКО-ГАГАРІН Андрій Сергійович 

 

E-mail: aboyko-haharin@dakkkim.edu.ua  

 

Робоче місце: к.208, корп.18. 
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