
0пецiальнiсть: 02З

.Щругий (магiстерський) piBeHb

Вибiркова навчальна дисциплiна

1 семестр - екзамен

Загальна кiлькiсть годин - |20 годин , кредитiв СКТС - 4:
аудиторнi години - 28 (лекцiйнi - 14 год., ceMiHapcbKi занятгя - 14

год.), для са]\{остiйноТ роботи сryдентiв визначено 92 год.)

украiЪська

Предметом навчання е особливостi роботи щодо формуванr
:узейних мистецьких колекцiй образотворчого та декоративн(

рикладного мистецтва рiзноi доби - вiд давнини до сьогоденн-

циплiна покликана упорядкувати знання з багатьох предметi
Ki здобувачi вивчали протягом попереднiх poKiB, показати в робо,

формування музейних колекцiй зв'язок iсторичних епох, схо)
иси та вiдмiнностi мистецьких проявiв рiзного часу. Основна yBaI

ридiлятиметься роботi музейних пiдроздiлiв пiд час експедицiйнr
iяльностi, роботи щодо придбання нових предметiв в музейl

кцii.
,Щисциплiна базуеться Еа знЕlннях з KlcTopii мистецтI

ервiсного суспiльства та Стародавнього Сходу>, KlcTopii мистецтI
i Риму>, KlcTopii мистецтва ВiзантiТ та европейськоI

ередньовiччя>, KIcTopiT мистецтва Iталiйського Ренесансу:
IcTopii мистецтва Пiвнiчного Вiдродження>, KlcTopii мистецтI

iдноi европи ХVII-ХVПI ст.), <IcTopiT мистецтва Захiднr
вропи XIX ст.>, KlcTopii мистецтва ЗахiдноI европи та Пiвнiчнr
,мерики ХХ ст.), <IcTopii украiЪського мистецтваD, KIcTop
коративно-прикладного мистецтва), KIcTopii архiтектури

Аналiзу TBopiB мистецтва)), кОснов l <Мистецтл

знань: 02 I мистеIпво
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ходу).

Мета - набуття систематизованих теоретичних знань щодо
Еrлгоритму створення музейних мистецьких колекцiй,
враховуючи знання iсторичних стилiв та напрямiв у мистецтвi
та практичних навичок з аналiзу TBopiB мистецтва, необхiдне
для визначення стилiстичноi принilлежностi робiт рiзних епох.
В результатi вивчення курсу здобувачi мtlють не тiльки
зрозрtiти алгоритми роботи музейних пiдроздiлiв при
cTBopeHHi музейних колекцiй, а й використоврати знання
засобiв виразностi, що xapaкTepнi для тих чи iнших стилiв
свiтового мистецтва, використати знання мистецьких стилiв та
хуложнiх напрямкiв, використати навички та знання щодо
розв'язання складних спецiалiзованих завдань у професiйнiй
експертнiй дiяльностi.
Завдання:
- формування теоретичних знань з icTopii створення
мистецьких музейних колекцiй з урахранням досвiду музеiЪ
свiтового мистецтва, з урахуванням знання особливостей та
вiдмiнностей рiзних стилiв i нагrрямiв свiтового мистецтва;
- навчити здобувачiв розlмiти чtJIгоритми роботи при
cTBopeHHi музейних мистецьких колекцiй, враховуючи знання
зв'язку конкретних TBopiB зi свiтосприйняттям, притаманним
суспiльству в добу створення робiт, знання основних культурно-
мистецьких тенденцii рiзних епох;
- вивчення специфiки формування музейних мистецьких
колекцiй, роль у цьому процесi мистецьких засобiв та
формальних прийомiв;
- форrування навичок роботи з рiзними джерелами
iнформацii, вмiння верифiкувати отриману iнформацiю;

засвоення необхiдноi термiнологii, основних
мистецтвознавчих понять та визначень;
- форrування практичних навичок та yMiHb з аналiзу TBopiB
мистецтва рiзних стилiв та напрямiв, визначення стилiстичноi
приналежностi TBopiB, здiйснення атрибуuii TBopiB рiзного

HHi мистецьких колекцiй.

Щля здобувачiв, якi пройшли навчання за першим ocBiTHiM
piBHeM (бакалавр) з вiдповiдноi спецiальностi (023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрацiя):

- знання вiдомостей про формування музейних колекцiй з

урахуванням глибокого знання розвитку свiтового та
украiнського мистецтва, що дозволяе визначати спiльнi риси та
вiдмiнностi TBopiB мистецтва рiзних стилiв та формувати
вiдповiднi колекцii музейних предметiв;

- розумiння стилiстики та специфiчних рис мистецтва рiзних
перiодiв при cTBopeHHi музейних колекцiй;

- вмiння визначати час створення та регiон походження
окремих робiц розумiти ikHi стилiстичнi особливостi при роботi в
музеиних пl лах при формуванн1 музейних мистецьких
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колекцiй;

- вмiння об'ективно оцiнювати мистецьку та iсторико-
культурну цiннiсть предметiв мистецтва та аргуIr,rентовано
вiдстоювати власну думку при формуваннi музейних колекцiй.

.Щля здобувачiв, якi не мають вiдповiдноiпiдготовки:

- знання з icTopii, фiлософii, лiтератури;

- знtlння соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичноi
доби, що впливають на формування мистецьких музейних
колекцiй;

- вмiння працювати з джерелаI\,{и, верифiкувати отриману
iнформацiю;

- вмiння аргр{ентовано вiдстоювати власну думку.

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi ,]

роблеми у галузi роботи музейних пiдроздiлiв при формуванI
,узейних колекцiй образотворчого мистецтва, декоративноI
истецтва i реставрацii, а також експертизи TBopiB мистецтва пiд чz

ичноi дiяльностi або у процесi навчання, що передбача

ування системи iнтегрованих знань з теорii, icTopii мистецтI
експертизи, спрямованих на розвиток здатностi особистостi д

реативноi самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сфе]
tистецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстю r
евизначенiстю умов i вимог.

Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
Здатнiсть спiлкуватися з представникЕlп4и iнших професiйни

п рiзного рiвня (з експертаrrли з iнших галузей знань/видj
кономiчноi дiяльностi).

Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
Здатнiсть розробляти та керувати проектtll\ли.

Здатнiсть брати участь в роботi щодо створення музейни
колекцiй за у]!{ови глибокого знання iсторични;
соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв розвитк
суспiльства.
Здатнiсть формрати мистецькi колекцii на пiдставi проведенн

дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
Здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-

комунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень при

BaHHi мистецьких колекцiй.
Вмiти аналiзувати i пояснювати iсторичнi, культурологiчнi,

соцiокультурнi, хуложньо-естетичнi аспекти розвитку свiтового
та украiнського образотворчого i декоративного мистецтва при
формуваннi музейних колекцiй .

Iнтерпреryвати та застосовувати
iконографiчнi, формально-образнi

семантичнi, iконологiчнi,
i формально-стилiстичнi

чинники об ння п
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Вмiти враховувttти вiдображення iсторичних,
соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв розвитку
суспiльства при формуваннi музейних колекцiй.
Володiти фаховою термiнологiею, науково-ана-гtiтичним
апаратом, проводити аналiз та систематизацiю фактологiчного
матерiалу.
Володiти методикою проведення наукових дослiджень.
Здiйснювати пошук iнформацii стосовно об'ектiв дослiдження.
Застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльностi при
формуваннi мистецьких колекцiй знання естетичних проблем
образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва,
реставрацii, ocHoBHi принципи розвитку сучасного вiзуального

1 Форми оцiнювання сryдентiв:
- семестрове оцiнювання:
1. Контрольна робота (тест) - 1 0 балiв/ 5 балiв*
2. Вiдвiдування лекцiй - 5 балiвl З балч
3. Оцiнювання роботи пiд час семiнарських занять - 10 ба-тliв/ 5
балiв
5. Пiдготовка презентацii - 10 балiв/ 5 балiв
6. Участь у наукових конференцiях - 15 бмiвl7 балiв
7. Саlrлостiйна робота - 10 балiв/5 балiв

* максимальний балl пороговий бал для отримання позитивноi
оцiнки з вiдповiдноi форми контролю.

пiдсуплкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - екзамен;
максимшIьна кiлькiсть балiв, якi може отримати сryлент - 40
балiв

Органiзацiя оцiнювання
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти
здiйснюеться за 100-бальною системою. Загальну кiлькiсть
балiв здобувача вищоi освiти формують ceмecTpoBi ба.гlи,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за
контрольну робоry (у формi тестування), презентацii тощо;
баJти, отриманi за виконання сЕlN,Iостiйного завдання, участi у
ceMiHapi, а також бали, якi отриманi за пiдсрлкову робоry
(екзамен).

Умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиry) с отримztння
здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40
балiв (критично-розрахунковий мiнiмупt). При цьому
обов'язковим е успiшне скJIадання контрольних робiт,
виконання самостiйних робiт та rIасть у ceMiHapax,
передбачених робочою прогрzlмою навчальноi дисциплiни.

У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних
причин, вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт
здiйснюються у вiдповiдностi до <Положення про органiзацiю
освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р., наказ
Jф187-0

Крйтерii оцiнювання
(екзаNIенацIпна
полiтика)



Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи
впродовж усього семестру. Здобувач вищоТ освiти, який набрав
суму залiкових балiв (60) мае право отримати пiдсрлкову
оцiнку за екзамен за результатами поточного контролю.
Здобувачi вищоi освiти, якi набра;rи протягом семестру менше
60 балiв, обов'язково складають iспит.

присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi е
обов'язковою.

Набугi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi
дЕlють змогу працювати за фахом:
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне
мистецтво);
мистецтвознавець експерт;
науковий спiвробiтник музею та iнших установ;
оцiнювач TBopiB мистецтва;
аукцiонiст.

Набугi компетентностi дають змогу стати спiвробiтником
apxiBy, музею, аукцiонного дому та iнших закладiв мистецтва i
культури, держслужбовцем в оргilн€lх управлiння у сферi
культури, займатися iндивiдуальною дiяльнiстю в галузi

та мистецтва, дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi заняття, практична робота,
контрольне тестування
Методи навчання: лекцiя, дiалоц демонстрацiя, аналiтичний,
iндуктивний, дослiдницький, створення презентацiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, даIьтон-план

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств.
роблема эволюции стиля в новом искусстве. М.: В. Шевчук,
009.
2. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства.2-е
изд., испр. и доп. М.: Изобр.вительное искусство, l985.
З. Власов В. Новый энцикJIопедический словарь
изобразительного искусства: в 10 кн. М.: Азбука-кJIассика, 2010.
4. Енциклопедiя постмодернiзму / за ред. Ч. BiHKBicTa та В.
Тейлора; пер.з англ. В. Шовкун ; наук. ред. пер. О. Шевченко]. К.
: Вид-во Соломii Павличко <<Основи>>, 2003.
5. Ничкало С. А. Мистецтвознавство: Короткий тлуплачний
словник. К.: Либiдь, 1999.
6, Очерки по истории и технике гравюры. В 14-ти тетрадях.
М. : Изобрttзительное искусство, 1 987.

https : //scho lаr. goo gle. com. ualcitations?hl:uk&user:bwExWfYA ААА
J

http //elib.nakkkim. edu.ualdiscover?scope :Yо2F &query:%D0%90%D0%
BAo/oD1%96%DO%BC%DO%BE%DO%B2&submit=Go&rp510

lnakkkim.edu.ual нний кmалог бiблiотеrс,I

Як можна
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нав.lальна логiстика

Illформачiйне
забезпечення
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Нацiона_гьноi академii керiвних кадрiв культури i мистецгв

htф://elib.nakkkim.edu.ua/

https : //academicj oumals. org/j oumalYbysubj ect/Arts-and-Education

http ://www. e-booksdirectory. com/

7www.europeana.eu/en

Ауд, 206, корп. 7 HAKKKiM,
комп'ютери, MoHiTop, предмети
експертизи та iнша наочнiсть,
мультимедiйна TexHiKa

Нацiональний художнiй музей
УкраiЪи

Нацiональний музей мистецтв
iMeHi Богдана та Варвари
XaHeHKiB

Нацiональний музей кКиiвська
картинна гz}лерея))

Нацiональний iсторико-
культурний заповiдник кКиево-
Печерська лавра>>

Кафедра мистецтвознавчоi експертизи (корп. 18, каб. 203)

Iнститут практичноi культlрологii та арт-менеджменту

KiMoB Щмитро Iгорович, професор кафедри
пертизи HAKKKIM, доктор соцiологiчних наук,

мистецтвознавч(
вiдмiнник ocBiT

краiЪи, Заслужений дiяч мистецтв УкраiЪи.
Мае понад ста наукових публiкацiй в перiодичних виданнях ВАВ
в словниках, а також десятки наукових та науково-популярних

й у мiнiстерських, вiдомчих та науково-популярних виданнях.
Висryпи на наукових конференцiях, круглих столtlх.
Президент МiжнародноТ HayKoBoi нlзаI]

Локацiя та йатерiально_
технlчне заоезпечення

Iнстиryт

Iнфорпrаuiя про науково-
педагогrчноrо
(з фото)
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Мiжнародна Академiя Рейтингових технологiй i соцiологii кЗолr
при НАН УкраiЪи

отягом 20|9- ком п
них:

1. Маркетинг мистецтва та iнтегрованi маркетинговi комунiкацii
(реклама, стимулювання збуту, паблiк рiлейшнз). Альманах
<Культура i сучаснiсть> 2019. Jф 1. С. 61-67. DOI:

://doi,org/ 1 0 .З24 61 l 2226-02 8 5. 1 .20 l 9 .|7 9 648

2. OcHoBHi функцii музеiЪ у KoHTeKcTi маркетингут мистецтва.
Мистецтвознавчi записки: зб. наук. праць. 20119. Jft 36. С. З-8. DOI
http s : //doi. or gl | 0 .З 24 б l l 2226 -2 |8 0. 3 7. 2 02 0.
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Маркетингова експертиза художнiх TBopiB як складова iх оцiнк
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Арт-ринки та арт-продукти у cTpyKTypi маркетингу мистецтв,
iсник Нацiональноi академii керiвних кадрiв культури i мистецтl
аук. журнал. 2020. Jф з. с. 70-76. Do
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Маркетинговi дослiдження та просування художнiх TBopiB в
нгу образотворчого мистецтва. Альманах кКультура i
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.Щисциплiна дозволяе впорядкувати знання з рiзних галузей знан
уточнити oKpeMi складовi з icTopii та Teopii мистецтва, пiдвищит
piBeHb розумiння мистецьких процесiв та розвинути аналiтичl
навички, вдосконалити вмiння з атрибуцii TBopiB за стилiстикон
систематизувiIти та використовувати набутi компетенцii
практичнiй дiяльностi в галузi мистецтвознавства та мистецьк
експертизи.

мистецтва
27-3l,

оригiнальнiсть
навчальноr дисциплrни
(при наявностi).
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Обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboi програми

Гарант 

--..-l 
l

ocBiTHboi програми '-ý7 с: э_s ,,%._ Федорук Олександр Касьянович
1

Затверджено

Bci учасники ocBiTHboi дiяльностi дотримуються полiтик
академiчноi доброчесностi, визначеноi вимогаlrли HAKKKiM, що
запорукою якостi освiти.

Протягом 2020-202| н.р. використовувався Google Classroom з

вiдповiдним наповненням, у процесi розробки курс, trризначений

для навчанняу 202|-2022 я.р.

Федорук Олександр Касьянович

,Щичковський Степан Iванович

Завiдувач кафелри

,Щиректор Iнституту

Лiнк на дисциплiну


