Сlллабус навчальноi дисциплiни
<ГалереГIlIа справа))
назва дисциплiни

Спецiальнiсть: 02З Образотворче
истецтво. декоративне мистецтво.
реставрацiя
Галузь знань: 02 Культура i мистецтво
м

PiBeHb вищоi освiти

Щругий (магiстерський) piBeHb

L татус дllсцIlплIни
вlдповцно до

Навчальна дисциплiна вiльного вибору здобувача

навчального плану

Курс

I

|:

Сепrестр

2

Семестровий контроль

1

ОбёПf ДЙсПйцлiнfi;
кредllтп €КТС1
кlлькlсть rодин

Загальна кiлькiсть годин - 90 годин , кредитiв еКТС - 3:
аудиторнi години - 28 (лекцiйнi - 14 год., ceMiHapcbKi заняття
- 14 год.), для самостiйноi роботи студентiв визначено 62 год.)

Мова викладання

украiЪська

Що буле BIIBtIaTIlcrI

Навчальна дисциплiна <Галерейна справа) передбачена
навччшьним планом для вивчення в II ceMecTpi I року

(прсдшrет

магiстратури.,Щисциплiна спрямована на формування базових
предметно-спецiалiзованих компетенцiй
унiверсальних
мистецтвознавця-експерта, фахiвця
га_пузi музейноi та
галерейноi справи, що дозволяють випускнику успiшно
працювати в обранiй сферi дiяльностi та сприяють його
соцiальнiй мобiльностi та стiйкостi на ринку працi, зокрема, в
галузi галерейноi справи та арт-бiзнесу.
Логiкою мiждисциплiнарних зв'язкiв передбачено тiсний
взаемозв'язок (як прямий, так i опосередкований) контенту
дисциплiни з наступними курсами: <Експертна дiяльнiсть у
галчзi культyDи i мистецтва>. коцiночна лiяльнiсть та методи
оцiнки культурних цiнностей>, кФормування музейних
мистецьких колекцiй>, кОцiночна дiяльнiсть та методи оцiнки
культурних цiнностей>, <<Колекцiонування>, кАукцiонна
дiяльнiсть>, кКонсервацiя культурних цiнностей>, <Методи
дослiдження сучасних мистецьких практик), кОцiнка
пам'яток культурноi спадщини>, <Iнструментарiй та методи
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оцiнки культурних цiнностей>, кIсторiя
визначних колекцiй cBiTy>.

формування

Чопlу, це цiкаво/потрiбно
вивчати (метао

хУдожньоi галереi, xapa*Tep'i
риси сучасного гшlерейного
бiзнесу. Курс сrр"мо"u""й ,ru
формування У студентiв
теоретичних знань та практичних навичо*
y.*y.i га-rrЁрейноТ
справи, якi вонИ могли б
успiшно реа:liзувати у'своiй
професiйнiй дiяльностi.
Завдання:

завдання)

-

засвоення ключових понять

галерейноi справи;

i

принципi

ознайомлення з сучасними вимогами
yl
до
лU
---л л_:
-:--дiяльностi галериста, куратора, критика;

формування базових уявлень про органiзацiю та
пiдтримку дiяльностi галереi;

-

розвиток самостiйного сприйняття процесiв
украiнського галерейного бiзнесу;
оволодiння практичними вмiннями та
навичкап4и
органiзацii вистЬвкових проектiв.

-

Пререквiзити (попереднi
KoMпeTeнTнocti,
для вивчення
дйсцЙплiни)

Для здобувачiв, якi пройшли навчання за

.r.рБ,

ocBiTHiM piBHeM (бакалавр) з вiдповiдноi
спецiальностi
(023 - <<Образотворче мистецтво,

реставрацiяф:

знання

декоративне мистецтво,

мiж

та

колекцiею
рiзницi
побутовим
колекцiонерством;
знання особливостей влаштування галерей,
антикварних
будинкiв та аукцiонiв;

-

знанЕя тенденцiй вiтчизняного та закордонного
артринку' розвитку,. галерейноi справи; специфiчних
рис
украiнськоi галерейноТ мережi ;
- знання основних принципiв дiяльностi галериста, основ
дiяльностi зi створення комерцiйно
успiшного виставкового

проекту;

умiння визначати особливостi влаштування гzulерей,
специфiку ixHboi роботи, автентичнiсть TBopiB
мистецтва;
Для здобувачiв, якi не мають вiдповiдноl пiдготовки:
знаНня змiстУ понять: ((гztлерея)), кгалерейна
справa>),
(експертиза TBopiB мистецтва), ((експертиза
антикварiату кна
колiнi> тощо; знання особливостей визначеннrI
автентичностi
твору мистецтва;
умiння оцiнювати твори образотворчого мистецтва;
умiння проводити експерr".у r"орЬ r""."чr"u;

-

Порсквiзитll
(коuпетеlrтностi,
oTpltirtaHi пiсля в}IвченIIя
лllсцllп.пiни)

:ть розв'язувати складнi задачi i проблеми
у певнiй
професiйноТ дiяльностi або
процесi ,ruu"u""",

У

що

редоачае проведення дослiджень таlабо здiйснення iнновацiй

характеризуеться невизначенiстю
умов i вимог

Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть);
Вмiння виявляти, ставити та Dозв'язчвати гтп.

Здатнiсть спiлкуватися з представникtll\.lи iнших професiйних
груп рiзного рiвня (з експертЕ}ми з iнших га_гlузей знань/видiв
економiчноi дiяльностi);
- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi;
- Здатнiсть розробляти та керувати проектами;
- Здатнiсть дiяти соцiа_пьно вiдповiдально та свiдомо.
фаховi;
Здатнiоть забезпечити захист iнтелекryальноI власностi на
твори образотворчого та декоративного мистецтва;
Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних, економiчних i
технологiчних етапiв розвитку суспiльства;
Здатнiсть формувати мистецькi концепцii на пiдставi
проведення дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi
творчостi;
Здатнiсть до використання сrlасних iнформацiйнокомунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень.
Володiти:
- методами i прийомап{и вирiшення стандартних завдань
професiйноi дiяльностi на ocHoBi iнформацiйноi та
бiблiографiчноi культури ззастосуванням iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй та з урЕlхуванням основних
вимог iнформацiйноi безпеки;
- здатнiстю вибирати дiлових партнерiв, проводити з ними
дiловi переговори, укладати договори i контролювати ix
виконання;
-

Чому можна нýЁНfiтrСя
(результаiи навчання)

-

KpllTepiT оцiнювання
(екзаменацiI"lна

полiтика)

здатнiстю виконувати консультацiйнi функцii

в

соцiокультурнiй сферi;
- методzlми вивчення та прогнозування попиту споживачiв,
аналiзу маркетинговоi iнформацii та кон'юнктури артринку.
1 Форми оцiнювання сryдентiв:
- семестрове оцiнювання:
1. Контрольна робота (тест) - l0 балiв/ 5 балiв*
2. Вiдвiдування лекцiй - 5 балiвl 3 бали
3. Оцiнювання роботи пiд час семiнарських занять - 10
балiв/ 5 балiв
5. Пiдготовка презентацii - 10 ба-гriв/ 5 балiв
6. Участь у наукових конференцiях - 15 балiвl1 балiв
7. Самостiйна робота - 10 балiв/5 балiв
* максимальний бал/ пороговий бал
для отримання
позитивноi оцiнки з вiдповiдноi форми коЕтролю.

пiдсумкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - екзЕlI,Iен;
максимtlльна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент
40 ба_тliв

-

Органiзацiя оцiнювання
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти

здiйснюеться за 100-бальною системою. Загальну кiлькiсть
балiв здобувача вищоi освiти формують ceмecTpoвi ба-пи,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (ба;lи, отриманi за
контрольну роботу (у формi тестування), презентацiТ тощо;
бали, отриманi за виконання самостiйного завдання, yracTi
у ceMiHapi, а також багrи, якi отриманi за пiдсумкову роботу
(екзамен).

Умовою допуску до пiдсумковоТ роботи (iспиту) е
отримання здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не
менше нiж 40 ба;liв (критично-розрчlхунковий MiHiMyM). При
цьому обов'язковим е успiшне складання контрольних
робiт, виконання самостiйних робiт та участь у ceMiHapax,
передбачених робочою прогрaмою навчЕtльноi дисциплiни.

У

випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти

з

робiт здiйснюються у вiдповiдностi до кПоложення про
органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31
жовтня 2018 р., наказ Jф187-0).

Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи
впродовж усього семестру. Здобувач вищоi освiти, який
набрав суму залiкових балiв (б0) мае право отримати
пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами поточного
контролю. Здобувачi вищоi освiти, якi набрали протягом
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семестру менше 60 балiв, обов'язково складають iспит.
Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi е
обов'язковою.
Набутi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi
дають змогу працювати за фахом:
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикJIадне
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 органах
управлiння у сферi культури, займатися iндивiдуальною
дiяльнiстю в галузi експертизи, культури та мистецтва,
дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi заняття, контрольне
тестування
Методи навчання: лекцiя, дiа-пог, демонстрацiя,
аналiтичний, iндуктивний, дослiдницький, створення
презентацiй, написання рецензiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, дистанцiйна

Iнформацirlне
забезпечення
t.

З Фонду та репо]Ilтарlю
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Авраменко о.
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особливостi iнтеграцii

украiнського
актуального мистецтва в европейський мистецький простiр
(досвiд у Венецiйськiй бiенале 2001- 2007 poKiB) /
О, Авраменко // Cl^racHe мистецтво : науковий збiрник. _2007.
Ж{ - Вип. 4. - С. 25-з9.
Автономов Ю. Взгляд на искусство через призму

экономической теории

/

Юрiй Автономов ll
-

Неприкосновенный запас.
2003.
Вип. 6 (32).
С.2ЗЗ2. З. Артемьева Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на
проекты и программы в сфере культуры и образования / Т.в.
Артемьева,
Г.Л. Тульчинский. - СПб.: Лань, 2010. - 288 с.: ил.
fi
Андрухов"ч Ю. Сучасне мистецтво УкраТни? Сучасне
мистецтво Схiдноi Свропи i YKpaiHa? / Ю. Андру<ович //
Кiнець кiнцем: Альманах про сучасне мистецтво. - ]ф 1.
fl с.29_33.
Бабков В. Галерейный бизнес: российский и зарубежный
опыт. Как покупать и продавать искусство / В. Бабков.
М.: Арт-менедЙер, 20|2.
Бенаму-Юэ Ж. Щена искусства / Жюдит Бенаму-Юэ. М. : Артмедиа Груп, 2008.
I92 с.
Бех Л. Галерейна справа. - Робоча програI\4а. - Киiвський
унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка. - 2014-15.
Булавiна Н. Неслухняне мистецтво теперiшнього часу / Н.
Булавiна
Методологические вопросы художественной
культуры. - Новосибирск, 1981. - С. 40-48.
Бурлье П. Рьшок символической продукции / П.Бурдье //
Вопросы социологии. - |993. - Jtl! 1/2. - С.49-6З.
Ванслова Е. Г. .Щинап,{ика социаJIьньIх функций советского
музея (по материалам экспертного опроса) / Е. Г. Ванслова //
Вопросы теории и методики: Музееведение : сб. науч. тр. Москва, 1987. 15. Виктория Бурлака: <Произведение - это
больше, чем художник, но куратор - больше, чем художник и
произведение>> ll Шо. - 2007. - J\Ъ 73. - С 7-10.
Виртуальная реальность
Лексикон нонклассики.
Художественно-эстетическм культура ХХ века. - Москва,
2003. * С. 110-118. Вишеславський Г. Термiнологiя сучасного
мистецтва / Г. Вишеславський, О. Сидор-Гiбелинда. - ParisKyiv : Теrrа Incognita, 2010. - 4|6 с.
Гасратян К. Сфера культуры в современной рыночной
экономике / К. Гасратян. СПб. : Институг мировой
экономики и международных отношений РАН, 2006. - 80 с.

-

-

ll

ll

Галуuкий

Г.М. Основы

финансов

и

финансирование

культурной деятельности / Г.М. Галучкий. - М.: Ассоц.
экономики, науки и техники в сфере культуры, информ. и
досуга, 1996. - 22З с.
Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Пiдприемницький стиль
[Текст] / Г. Гагоорт ; пер. Б. Шумилович. - Л.: Лiтопис, 2008.

-

360 с.

Гройс Б. Апология рынка / Борис Гройс //
искусство СССР.
1991.
J\Ъ 2.
С.15. l l.

-

-

-

,Щекоративное

Гройс Б. Язык денег / Борис Гройс // Художественный журнал.
М., 2003.
N9 47.
С. 13-17.

-

-

-

Арт рынок: общие черты и генезис /
Б.А. !енисов // Маркетинг.
1998.
]ф 3.
С. 104-110.
Б.А.
К
экономическим
критериям
.Щенисов
ценности
произведений изобразительного искусства / Б.А. .Щенисов //
Рос. экон. журн.
- М., \996.
- ]ф и4. Медной
- С. 105-109.
Зикеева Е. Щемиурги,
маршаны
горы хозяйки.
Галерея в структуре украинского арт-рынка 1990-2000-х гг.
[Текст] / Е. Зикеева // Антиквар : журн. об искусстве и
коллекционировании. -2013. -N 1/2. -С.22-26:
Мелихова Е. Л. Художественнtul г{rлерея: торговля
искусством? / Е.Л. Мелихова ll Социоломческие
исследования. - 2000. - Ns 4. - С. |25-127.
Островська-Люта О., Грабська А. Куратор: вiльна професiя
для тих, кому до тридцяти / Островська-Люта О., Грабська А.
//Голос Украiни. -20|2. - 25 KBiT.
Побожiй С. Суми. Банкiри i банкiвський капiтал на арт-ринку
/ С.Побожiй // Галерея. - J\Ъ 4 (16). - грудень. - 2003.
Пыркина Д. kураторские стратегии
практики конца
,Щенисов Б.А.

и

о

понятии истории l Щарья Пыркина ll
Хуложественный журнчtл. - 2009. - j\Ъ 7З-74.
Сидор-Гiбелинда О. УкраiЪцi на венецiйськiй бiена_гrе: сто
poKiB присутностi / Олег Сидор-Гiбелинда.
К.
- : Наш час,
2008.- З06 с.
нулевых:

Сидоренко В. Вiзуа-пьне мистецтво: вiд авангардних зрушень
до HoBiTHix спрямувань / В.Сидоренко. - К.,2008. - 57 с.
Суворов Н. Гшерейное дело: искусство в пространстве
гzrлереи /Н. Суворов.
СПб.: СПбГУ, 2006. 202 с. 38.
Суворов Н. Н. Галерейное дело. Искусство в пространстве
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