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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні 

зв’язки): 

Навчальна дисципліна включена до плану підготовки здобувачів 

другого освітнього рівня вищої освіти «магістр» та є частиною блоку 

дисциплін вільного вибору здобувача (вибір з переліку), має 

міждисциплінарний характер, утворюючи сталі зв’язки з іншими фаховими 

дисциплінами. Дисципліна «Формування музейних мистецьких колекцій» 

вивчається на 1 курсі (1 семестр) і забезпечує підготовку мистецтвознавців-

експертів. Загальна кількість годин – 120 годин , кредитів ЄКТС – 4: 

аудиторні години – 28 (лекційні – 14 год., семінарські заняття – 14 год.), для 

самостійної роботи студентів визначено 92 год.) 

Дисципліна спрямована на формування базових універсальних і 

предметно-спеціалізованих компетенцій мистецтвознавця-експерта, дати 

студентам спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» комплексне уявлення про специфіку менеджменту в галузі арт-

індустрії. Предметом навчання є особливості роботи щодо формування 

музейних мистецьких колекцій образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва різної доби – від давнини до сьогодення. Дисципліна покликана 

упорядкувати знання з багатьох предметів, які здобувачі вивчали протягом 

попередніх років, показати в роботі щодо формування музейних колекцій 

звʾязок історичних епох, схожі риси та відмінності мистецьких проявів 

різного часу. Основна увага приділятиметься роботі музейних підрозділів під 

час експедиційної діяльності, роботи щодо придбання нових предметів в 

музейні колекції.  

         Дисципліна базується на знаннях з «Історії мистецтва первісного 

суспільства та Стародавнього Сходу», «Історії мистецтва Еллади і Риму», 

«Історії  мистецтва Візантії та європейського Середньовіччя», «Історії  

мистецтва Італійського Ренесансу», «Історії  мистецтва Північного 

Відродження», «Історії  мистецтва Західної Європи ХVII–XVIII ст.», «Історії  

мистецтва Західної Європи XIX ст.», «Історії  мистецтва Західної Європи та 

Північної Америки ХХ ст.», «Історії українського мистецтва», «Історії 

декоративно-прикладного мистецтва», «Історії архітектури», «Аналізу творів 

мистецтва», «Основ іконографії», «Мистецтва Сходу». 

2. Мета дисципліни –  набуття систематизованих теоретичних знань 

щодо алгоритму створення музейних мистецьких колекцій, враховуючи 

знання  історичних стилів та напрямів у мистецтві та практичних навичок з 

аналізу творів мистецтва, необхідне для визначення стилістичної 

приналежності робіт різних епох. В результаті вивчення курсу здобувачі 

мають не тільки зрозуміти алгоритми роботи музейних підрозділів при 

створенні музейних колекцій, а й використовувати знання засобів виразності, 

що характерні для тих чи інших стилів світового мистецтва, використати 

знання  мистецьких стилів та художніх напрямків, використати навички та 

знання щодо розв’язання складних спеціалізованих завдань у професійній 

експертній діяльності. 



3. Завдання :  

- формування теоретичних знань з історії створення мистецьких 

музейних колекцій з урахуванням досвіду музеїв світового мистецтва, з 

урахуванням знання особливостей та відмінностей різних стилів і напрямів 

світового мистецтва; 

- навчити здобувачів розуміти алгоритми роботи при створенні музейних 

мистецьких колекцій, враховуючи знання зв’язку конкретних творів зі 

світосприйняттям, притаманним суспільству в добу створення робіт, знання 

основних культурно-мистецьких тенденції різних епох; 

- вивчення специфіки формування музейних мистецьких колекцій, роль 

у цьому процесі мистецьких засобів та формальних прийомів; 

- формування навичок роботи з різними джерелами інформації, вміння 

верифікувати отриману інформацію; 

- засвоєння необхідної термінології, основних мистецтвознавчих понять 

та визначень;  

- формування практичних навичок та умінь з аналізу творів мистецтва 

різних стилів та напрямів, визначення стилістичної приналежності творів, 

здійснення атрибуції творів різного характеру при формуванні мистецьких 

колекцій. 

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

-  знання відомостей про формування музейних колекцій з 

урахуванням глибокого знання розвитку світового та українського 

мистецтва, що дозволяє визначати спільні риси та відмінності творів 

мистецтва різних стилів та формувати відповідні колекції музейних 

предметів; 

- розуміння стилістики та специфічних рис мистецтва різних 

періодів при створенні музейних колекцій; 

- вміння визначати час створення та регіон походження окремих 

робіт, розуміти їхні стилістичні особливості при роботі в музейних 

підрозділах при формуванні музейних мистецьких колекцій; 

- вміння об’єктивно оцінювати мистецьку та історико-культурну 

цінність предметів мистецтва та аргументовано відстоювати власну думку 

при формуванні музейних колекцій. 

- знання з історії, філософії, літератури; 

- знання соціокультурних чинників та особливостей історичної доби, 

що впливають на формування мистецьких музейних колекцій; 

- вміння працювати з джерелами, верифікувати отриману інформацію; 

- вміння аргументовано відстоювати власну думку. 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни здобувачі повинні 

набути такі програмні компетентності: 

 

інтегральна:  

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у галузі 



образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації, а також 

експертизи творів мистецтва під час практичної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих знань з теорії, 

історії мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатності 

особистості до креативної самореалізації із використанням інновацій у сфері 

мистецтвознавчої експертизи та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

загальні:  

- Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

- Здатність працювати в міжнародному контексті. 

- Здатність розробляти та керувати проектами. 

фахові:  

- Здатність брати участь в роботі щодо створення музейних колекцій за 

умови глибокого знання історичних, соціокультурних, економічних і 

технологічних етапів розвитку суспільства. 

- Здатність формувати мистецькі колекції на підставі проведення 

дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. 

- Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних 

досліджень при формуванні мистецьких колекцій.  

 

Опановуючи навчальну дисципліну, здобувач повинен дотримуватися 

академічної доброчесності, визначеної вимогами НАКККіМ. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми 

(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

В

ідсоток 

у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисцип

ліни 

Код Результат навчання 

1.   Знати: базові методики 

захисту інтелектуальної 

власності; Як застосовувати 

правила оформлення прав 

інтелектуальної власності.  

 Володіти знаннями до 

визначення ефективності та 

апробації сучасних 

теоретичних підходів та 

концепцій інтерпретації 

феноменів культури і 

мистецтва та мистецьких 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

перевірка завдань 

20% 



процесів. Володіти 

основними науковими 

принципами експертизи 

творів образотворчого 

мистецтва. 

2.   Уміти: аналізувати і 

пояснювати історичні, 

культурологічні, 

соціокультурні, художньо-

естетичні аспекти розвитку 

світового та українського 

образотворчого і 

декоративного мистецтва при 

формуванні музейних 

колекцій. 

Враховувати відображення 

історичних, соціокультурних, 

економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства 

при формуванні музейних 

колекцій. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

візуальний контроль 

20% 

3.   Здатність оперувати 

професійною термінологією в 

сфері фахової діяльності 

мистецтвознавця-експерта. 

  Здатність до використання 

різноманітних методів, 

інформаційних та 

комунікативних технологій 

для ефективного спілкування 

на професійному рівні. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, , 

перевірка 

презентацій 

30% 

4.   Застосовувати отримані 

знання на практиці; вміти 

використовувати навички 

аналізу творів мистецтва.       

Здатність інтегрувати 

професійні знання та навички 

і використовувати їх. 

Інтерпретувати та 

застосовувати семантичні, 

іконологічні, іконографічні, 

формально-образні і 

формально-стилістичні 

чинники образотворення 

 

Семінарські 

заняття  

Опитування, , 

перевірка 

презентацій 

30% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків 

спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 



Вміти аналізувати і пояснювати історичні, 

культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні 

аспекти розвитку світового та українського 

образотворчого і декоративного мистецтва. 

ПРН 

1 

    

   Інтерпретувати та застосовувати семантичні, 

іконологічні, іконографічні, формально-образні і 

формально-стилістичні чинники образотворення. 

 ПРН 

2 

   

  Вміти трактувати формотворчі мистецькі засоби як 

відображення історичних, соціокультурних, 

економічних і технологічних етапів розвитку 

суспільства. 

  ПРН 

4 

  

Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним 

апаратом, проводити аналіз та систематизацію 

фактологічного матеріалу. 

   ПРН 

6 

 

Володіти методикою проведення наукових досліджень.    ПРН 

7 

 

  Здійснювати пошук інформації стосовно об’єкту 

дослідження. 
   ПРН 

8 

 

Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності 

знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації, основні 

принципи розвитку сучасного візуального мистецтва. 

    ПРН 

11 

 

 

7. Схема формування оцінки (згідно з п.7 «Положення про організацію 

освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. наказ №187-0).  
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і 

підсумковий контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти в 

Академії оцінюють за шкалою Академії, чотирибальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС («А», 

«В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 

 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗР* (тест): – 25 балів/ 15 балів**. 

2. Самостійне завдання 1: РН 1.2. – 20 балів/ 12 балів. 

3. Самостійне завдання 2: РН 1.3. – 20 балів/ 12 балів. 

4. Проведення колоквіуму: РН 1.3. – 15 балів/ 9 балів. 

5. Підсумкова контрольна робота (екзамен): – 20 балів / 12 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:екзамен. 

 

7.2. Організація оцінювання 



Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 

100-бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти 

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

отримані за контрольну роботу (у формі тестування), презентації тощо; бали, 

отримані за виконання самостійного завдання, участі у колоквіумі, а також 

бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен). 

Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у 

Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни. 

Зміст курсу складає єдиний змістовний розділ. Змістовий розділ 

включає лекції, семінарські заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 

освіти, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного 

матеріалу відповідної частини курсу. 

 

Змістовий розділ 
 

Підсумко
ва робота 
/ екзамен  

80 залікових балів 
 

 

(максимум) 
                          

 

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

Колоквіум Самостійна 
робота 

 

20 25 15 20 20 
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум

) 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (іспиту) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів 

(критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

складання контрольних робіт, виконання самостійних робіт та участь у 

колоквіумі, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова  

робота / екзамен 

Підсумков

а оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максиму

м 

80 20 10

0 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин 

відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності 

до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 

жовтня 2018 р. наказ №187-0). 

Оцінка іспиту здійснюється за результатами роботи впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має 



право отримати підсумкову оцінку за екзамен за результатами контролю. 

Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, 

обов’язково складають іспит. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов’язковою. 

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

 

 

 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний  план  передбачає 28 занять 

 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

 Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
 
Сем. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

 1, 2 семестр 

 Змістовий розділ 1. Передумови становлення і розвиток музейництва 

 до початку ХІХ ст. 

1.1 Вступ. Історична музеологія. До музейна 

епоха. Грецька античність. До музейна епоха. 

Стародавній Рим 

10 2 2 6 

1.2 1.2. Мотивації до музейних зібрань та 

колекціонування. Протомузейна епоха. 

Історичні передумови появи музеїв 

12 2 2 8 



1.3 1.3. Поява музеїв у Європі. Художнє 

колекціонування в Європі в ХVІ ст. 

Природниче колекціонування в Європі в ХVІ 

– ХVІІ ст. Художнє колекціонування в Європі 

в ХVІІ ст. Колекціонування і перші публічні 

музеї епохи Просвітництва. 

12 2 2 8 

Змістовий розділ 2. Розвиток музейної справи у ХІХ – на початку ХХІ ст. 

2.1 Формування російських музеїв. Процеси 

становлення в Європі національних музеїв. 

Роль музею в збереженні традиційної 

культури. Музейна спеціалізація 

14 2 2 10 

2.2 Принципи комплектування й експонування 

музейних зібрань. Музеї і освіта. Музеї 

Америки і Австралії 

14 2 2 10 

2.3 Музеї Африки і Азії. Музейне будівництво в 

СРСР. Музей у тоталітарному суспільстві 

14 2 2 10 

2.4 Нові тенденції у розвитку музейної сфери у 

другій половині ХХ – початку ХХІ 

14 2 2 10 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 92 год.  

 

 

 

Питання до заліку (1 семестр) 

1. Предмет пізнання музеології. 

2. Завдання історичної музеології. 

3. Джерела історії музеальності. 

4. Проблема періодизації. 

5. Найдавніші форми колекціонування. 

6. Грецька античність. 

7. Колекції та колекціонери епохи еллінізму. 

8. Приватні зібрання Стародавнього Риму. 

9. Громадські зібрання Стародавнього Риму. 

10. Церковні скарбниці. 

11. Світські скарбниці і приватне колекціонування. 

12. Формування перших колекцій в державах Сходу. 

13. Історичні передумови появи музеїв. 

14. Термінологія Ренесансних експозицій. 

15. Студіоло епохи Відродження. 

16. Антикварії епохи Відродження. 

17. Кунсткамери епохи Відродження. 



18. Фамільні зібрання роду Медичі – передумова появи Галереї 

Уффіци. 

19. Формування Галереї Уффіци. 

20. Природничо-наукові кабінети ХVІ–ХVІІ ст. 

21. Формування художніх колекцій у ХVІІ ст. 

22. Експозиції палацових галерей. 

23. Поява музеографії.  

24. Ідеологія Просвітництва і концепція публічного музею. 

25. Музей Ашмола. 

26. Формування першого публічного музею в Англії. 

27. Дрезден – центр художнього колекціонування. 

28. Заснування картинної галереї в Дрездені. 

29. Історичні умови формування художніх скарбів Риму. 

30. Сікстинська Капелла. 

31. Пінакотека. 

32. Лувр – центр наукового і культурного життя Франції ХVІ–ХVІІІ ст. 

33. Формування в Луврі Музею Франції. 

34. Кабінети і галереї Російської імперії кінця ХVІІ – першої чверті 

ХVІІІ ст. 

35. Кабінети наукових та освітніх закладів Росії. Іркутський музеум. 

36. Формування колекцій і становлення музею „Петербурзька 

Кунсткамера”. 

37. Історичні умови формування палацового музею Ермітаж. 

38. Музей Наполеона. 

39. Пінакотека Брера. 

40. Рейксмузеум. 

41. Реституція культурних цінностей після наполеонівських війн. 

42. Старий музей і Новий музей у Берліні. 

43. Музей в системі цінностей європейського суспільства ХІХ ст. 

44. Перетворення закритих зібрань старожитностей європейських 

монархів у публічні 

установи. 

45. Прадо. 

46. Формування музеїв національної історії і культури. 

47. Поява музеїв національного мистецтва. 

48. Формування і розвиток Третьяковської галереї. 

49. Етнографічне колекціонування в другій половині ХІХ ст. та 

створення першого музею 

під відкритим небом. 

50. Вплив диференціації наукового знання на спеціалізацію музеїв в 

ХІХ ст. 

51. Реорганізація Кунсткамер. 

52. Відкриття спеціалізованих музеїв. 

53. Формування музеїв науки і техніки. 



54. Наукові принципи комплектування й експонування музейних 

зібрань. 

55. Музеї зліпків. 

56. Поява і розвиток музеїв сільського господарства.  
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57. Особливості функціонування музеїв у США. 

58. Музеї Австралії. 

59. Особливості музейного будівництва на Африканському континенті. 

60. Музеї Японії. 

61. Музеї Китаю. 

62. Музеї і освіта в ХІХ – на початку ХХ ст. 

63. Музей у тоталітарному суспільстві. 

64. Розвиток музеїв в СРСР. 

65. Створення і діяльність культурних центрів у другій половині ХХ ст. 

66. Дитячі музеї. 

67. Особливості функціонування тематичних парків і садів. 

68. Екомузеї. 

69. Інтегрований музей і „нова музеологія”. 

70. Національні періодичні видання з музейної справи.  

 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 
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