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1 семестр - диф.залiк

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.)
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Що буле BIIBtIaTIlcrI
(прсдшrет
lI:tв.lаllняr)

Навчальна дисциплiна <Галерейна справа) передбачена
навччшьним планом для вивчення в II ceMecTpi I року
магiстратури.,Щисциплiна спрямована на формування базових
унiверсальних i предметно-спецiалiзованих компетенцiй
мистецтвознавця-експерта, фахiвця у 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
оцiнки культурних цiнностей>, кIсторiя формування
визначних колекцiй cBiTy>.

Сlллабус навчальноi дисциплiни
<ГалереГIlIа справа))

назва дисциплiни

Спецiальнiсть: 02З Образотворче
м истецтво. декоративне мистецтво.

реставрацiя
Галузь знань: 02 Культура i мистецтво

PiBeHb вищоi освiти

Курс
Сепrестр

Семестровий контроль

ОбёПf ДЙсПйцлiнfi;
кредllтп €КТС1
кlлькlсть rодин

Мова викладання



Чопlу, це цiкаво/потрiбно
вивчати (метао
завдання) хУдожньоi галереi, xapa*Tep'i риси сучасного гшlерейногобiзнесу. Курс сrр"мо"u""й ,ru формування У студентiвтеоретичних знань та практичних навичо* y.*y.i га-rrЁрейноТсправи, якi вонИ могли б успiшно реа:liзувати у'своiйпрофесiйнiй дiяльностi.

Завдання:
- засвоення ключових понять i принципiгалерейноi справи;

-:--- ---л л_: ознайомлення з сучасними вимогами доyl лUдiяльностi галериста, куратора, критика;
формування базових уявлень про органiзацiю тапiдтримку дiяльностi галереi;

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

Пререквiзити (попереднi
KoMпeTeнTнocti,
для вивчення
дйсцЙплiни)

- умiння проводити експерr".у r"орЬ r""."чr"u;

Для здобувачiв, якi пройшли навчання за .r.рБ,
ocBiTHiM piBHeM (бакалавр) з вiдповiдноi спецiальностi
(023 - <<Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрацiяф:

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

- знанЕя тенденцiй вiтчизняного та закордонного арт-
ринку' розвитку,. галерейноi справи; специфiчних рисукраiнськоi 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 кнаколiнi> тощо; знання особливостей визначеннrI автентичностi
твору мистецтва;
- умiння оцiнювати твори образотворчого мистецтва;

Порсквiзитll
(коuпетеlrтностi,
oTpltirtaHi пiсля в}IвченIIя
лllсцllп.пiни) редоачае проведення дослiджень таlабо здiйснення iнновацiй

характеризуеться невизначенiстю умов i вимог

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

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 iнформацiйно-
комунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень.

Чому можна нýЁНfiтrСя
(результаiи навчання)

Володiти:
- методами i прийомап{и вирiшення стандартних завдань
професiйноi дiяльностi на ocHoBi iнформацiйноi та
бiблiографiчноi культури ззастосуванням iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй та з урЕlхуванням основних
вимог iнформацiйноi безпеки;
- здатнiстю вибирати дiлових партнерiв, проводити з ними
дiловi переговори, укладати договори i контролювати ix
виконання;
- здатнiстю виконувати консультацiйнi функцii в
соцiокультурнiй сферi;
- методzlми вивчення та прогнозування попиту споживачiв,
аналiзу маркетинговоi iнформацii та кон'юнктури арт-
ринку.

KpllTepiT оцiнювання
(екзаменацiI"lна
полiтика)

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



I

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
семестру менше 60 балiв, обов'язково складають iспит.

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

Як пrожна
корIrстуватrrся набутшNI }l
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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.

навчальна логiстllка
...
:,i

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
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Виставковi зали Щентра-ltьного Будинку художникiв,
Нацiональноi Спiлки художЕикiв Украiни
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Протягом 2020-202| н.р. використовувався Google Classroom з
вiдповiдним наповненням, у процесi розробки курс,
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