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PiBeHb вrtцоi ocBiTrr

!ругий (магiстерський)

Статчс дисциплiни

Вибiркова навчальна дисциплiна

вцповцно до

piBeHb

навчального планч

Кур.

I

Семестр

2

CcпrecTpoBtlI'l контроль

1 семестр

Обсяг дисциплiни:
кредити €кТс/
кiлькiсть годин

Зага_пьна кiлькiсть годин

Мова викладання
Що буле tstlвчатися
(предмет
навчання,)

Чопlу цс цiкаltо/llотрiбно
l}tll]ttaTll (пrета,

завдаllllя)

- диференцiйований залiк

-

|20 годин, кредитiв еКТС

-

4:

аудиторнi години - 50 (лекцiйнi - 26 год., семiнарськiзаняття-24
год.), для саN4остiйноi роботи студентiв визначено 70 год.)
УкраТнська
Частково: Англiйська (роз'яснення англомовноi термiнологii)
Предметом навчання с вивчення колекцiонування як суспiльного
феномену. Щисциплiна покликана упорядкувати знання з багатьох
предметiв, якi здобувачi вивчаJIи протягом попереднiх poKiB,
показати зв'язок iсторичних епох через призму об'еднання окремих
предметiв у тематичнi к.пекцii. Вивчення дисциплiни дозволить
зрозумiти як саме с}к}ппrсть тих чи iнших колекцiЙних предметiв
набувають вагомоi iсторичноi та культурноi цiнностi, булучи
об'сднаними в сдине зiбрання. Основна увага придiлятиметься
принципам колекцiонування, засадам формування та вивчення
колекцiй, догляду за колекцiйними предметами та ix облiку,
дослiдження вiдомих колекцiй старожитностей у власностi музеiЪ та
приватних осiб. .Щисциплiна базуеться на знаннях з кФормування
музейних мистецьких колекцiй>, <Оцiночна дiяльнiсть та методи
оцiнки культурних цiнностей>, <Галерейна справа), <Експертиза
предметiв та атрибутiв: нумiзматика та бонiстика>.
Мета - набутгя систематизованих теоретичних знань про основи
формування колекцiй, джерела наповнення колекцiй, дiзнатись про
найвiдомiшi cBiToBi колекцii старовини,
також розглянути
приклади дивацьких нестандартних колекцiй. В результатi вивчення
курсу здобувачi мають зрозумiти ocHoBHi принципи формування
колекцiй, вiдчуги вiдмiннi риси мiж довiльним зiбранням iз рiзних
предметiв та колекцiею, зрозр{iти ii xapaKTepHi риси та особливостi.

а

Завдання:
формування теоретичних

знань з icTopiT свiтового
колекцiонування;
навчити здобувачiв розумiти принципи та правила збирання
колекцii, джерела нових надходжень;

-

:..

,!

illl!ffili,'ii

вивчення специфiки iнвестування

у

колекцiонування
старожитностей, використання сформованих колекцiй у виставковiй
та аукцiоннiй дiяльностi;
засво€ння необхiдноi термiнологii, основних колекцiйних
понять та визначень;
формуванняпрактичнихнавичоктаумiньiзствореннявласноi
вiртуа_гlьноi колекцii, сформованоТ iз предметiв за визначеними
критерiями.

-

Пререквiзrrти (попеч"{"i Щля здобувачiв, якi пройшли навчання за першим ocBiTHiM
коD{петептностi, необхiдн piBHeM
(бакалавр) з вiдповiдноi спецiальностi (023
вивчення
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя):
для
лtIсцllплiни)
- знання вiдомостей про розвиток свiтового та украiЪського
мистецтва, що дозволя€ визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB
мистецтва рiзних стилiв для розумiння принципiв створення
колекцiй на ix базi;

вмiння визначати автентичнiсть культурних цiнностей для

(рормувчlння колекцll в вагомою lсторичною та культурною цlннlстю
без антикварних копiй та пiдробок у ii складi;

-

вмiння визначати ринкову BapTicTb

колекцiонування.

предметiв

Для здобувачiв, якi не мають вiдповiдноi пiдготовки:
- знання з icTopii, фiлософii, лiтератури, мистецтва;
- знЕlння соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичноiдоби,
що впливzlють на формування культурного коЕтексту;
- вмiння працювати з iсторичними джерелап{и, верифiкувати
отриману iнформацiю;
- вмiння аргументовано вiдстоювати власну думку.

IHmeZpulbHa:
Пореквiзити
- Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалliзованi задачi та
(копrпетентностi,
проблеми
у галузi образотворчого мистецтва, декоративного
oTptIMaHl пlсля вивчення
мистецтва i реставрацii, а також експертизи TBopiB мистецтва пiд час
дlrсциплiни)
практичноi дiяльностi або у процесi навчання, що передбачае
застосування системи iнтегрованих знань з Teopii, icTopiT мистецтва
та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi особистостi до
креативноi самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сферi
мистецтвознавчоi експертизи та характеризусться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.
заzальнi:
- Вмiння виявляти, ставити тарозв'язувати проблеми.
- Здатнiсть спiлкуватися з представникЕlI\4и iнших професiйних
груп рiзного рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв
економiчноi дiяльностi).
|i'ii l!::'
]s.\
- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
- Здатнiсть розробляти та керувати проектЕlп{и.
']a]=]]i

фжовi;

-

i

Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi мистецьких|
об'ектiв, формулювати кiнцеву мету реставрацiйного втручання у|
вiдповiдностi до вимог cytacHoi науковоi реставрацiТ.
- Здатнiсть формувати мистецькiконцепцiiнапiдставi проведення|
дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
l

I

- Здатнiсть до

використання сучасних iнформацiйнокомунiкативних технологiй в
KoHTeKcTi проведення

'r_
}.TФ11;1'i

-

l"

;'чll

1;q]

1

Чому можна навчитися
(результати навчання)
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мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень.
Здатнiсть створювати затребуваний на художньому ринку
суспiльно вiдповiда;lьний продукт образотворчого та декоративного
мистецтва.
Iнтерпреryвати та застосовувати семантичнi, iконологiчнi,
iконографiчнi, формЕrпьно-образнi i форма;rьно-стилiстичнi чинники
образотворення.
Володiти фаховою термiнологiсю, науково-анirлiтичним апаратом,
проводити аналiз та систематизацiю фактологiчного матерiалу.
Володiти методикою проведення наукових дослiджень.
Здiйснювати пошук iнформацii стосовно об'екту колекцiонування.
Застосовувати у колекцiйнiй дiяльностi знання з оцiнки культурних
цiнностей.
Форми оцiнювання студентiв:
- семестрове оцiнIовЕlння:
1. ВiдвiдувЕtння лекцiй - 10 балiв / 5 балiв
2. Пiдготовка презентацii вiртуzrпьноi колекцii - 30 бапiв / 20 балiв
3. Участь у наукових конференцiлt, публiкацiй у наукових та
науково-попуJIярних видaннях - 30 балiв / l5 балiв

{*п.rопr.,,ацiйна
llo.1iTIlKa)

I

* максимальний бал / пороговий бал
для отримчшня позитивноi
оцiнки з вiдповiдноi форми контроJIю.
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пiдсрлкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - диференцiйований залiк;
максимtlльна кiлькiсть ба.тliв, якi може отримати студент

-

30 балiв

Органiзацiя оцiнювання
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть бшiв здобувача вищоi
освiти формують ceмecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових
роздiлiв (бали, отриманi за вiдвiдування лекцiй, пiдготовку
презентацii вiртуальноi колекцii тощо; балли, отриманi за участь у
конференцiях або HayKoBi та науково-популярнi публiкацiТ, а також
баJlи, якi отриманi за пiдсумкову роботу (диференцiйований залiк).

Умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиту) € отримання
здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 бшiв

(критично-розрахунковий MiHiMyM). При цьому обов'язковим е
успiшна презентацiя вiртуальноi колекцii та участь у ceMiHapax,
передбачених робочою програмою навчztльноi дисциплiни.
У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин,
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у
вiдповiдностi до кПоложення про органiзацiю освiтнього процесу в
HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 20l8 р., наказ Nчl87-0).
Оцiнка диференцiйованого залiку здiйснюеться за результатами
роботи впродовж усього семестру. Здобувач вищоi освiти, який]
набрав cpry за_гliкових балiв (60) мае право отримати пiдс}мковуl
оцiнку за результатtlми поточного контролю. Здобувачi вищоi освiти,|
якi набрали протягом семестру менше 60 балiв. обов'язковоl

складають диференцiйований залiк.
Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на диференцiйованому
залiку е обов'язковою.

Набутi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi
Як Mo;Klla
змогу
працювати за фахом:
користуватися набугими
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикJIадне
знаннями iвмiннями
мистецтво);
(компетентностi)

дtлють

мистецтвознавець експерт;
науковий спiвробiтник музею та закладiв музейного шпу;
оцiнювач TBopiB мистецтва;
аукцiонiст.

iillш#ffi,

навчальна логiстика

IIlфорпrацiliне
забсзпечеllrlя
з фоIlду та решозlлтарilо

HAKKKINI

Набугi компетентностi дtlють змоry стати спiвробiтником apxiBy,
музею, аукцiонногd дому та iнших зактlадiв мистецтва i кульryри,
держслужбовцем в органах управлiння у сферi культури, займатися
iндивiдуа.гlьною дiяльнiстю в галузi експертизи, культури та
мистецтва, дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi занятгя, самостiйна практична
робота
Методи навчання: лекцiя, дiалог, демонстрацiя, аналiтичний,
iндуктивний, дослiдницький, створення презентацiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, даJIьтон-план
Бойко-Гагарiн А., Осипенко М. Знахiдки мiдних монет Вiзантii у
Киевi за матерiалilп,Iи колекцii ciM'i Богдана та Варвари XaHeHKiB.
Збiрник тез доповiдей V Мiжнародноi науково-практичноi
конференцii <Актуальнi питання нумiзматики в системi спецiа-ilьних
галузей iсторичноi науки>. (21 - 22 червня 2018 р.). Меджибiж Переяслав-Хмельницький - Кропивницький - Киiв, 2018. С. 51-53.
Бойко-Гагарiн А.С. Музей, що заробляе. Manual для маркетолога.
Киiв: Логос, 2020.200 с.
Бойко-Гагарiн А.С. Реплiки iнвестицiйних монет Украiни - потреба
колекцiйного ринку чи фальшивомонетництво?. Нуиiзматика i
фалеристика. Ns 4. КиТв, 2018. С.4-5.
Бойко-Гагарiн А.С, Тогочаснi пiдробки iсламських монет iз колекцii
В. Грiньковського у зiбраннi Нацiонального музею icTopii УкраiЪи.
Збiрник наукових праць <Науковий вiсник Нацiонального музею
icTopii УкраiЪи>. Випуск II. КиiЪ, 2О17. С. 187-195.
Бойко-Гагарiн А.С., Березова С.А. Нiмецька срiбна таця та кубок з

з

XIX-XX столiття колекцii Музею iсторичних]
коштовностей УкраiЪи. Нумiзматика i Фалеристика. Jф 2. КиiЪ, 2019.1
монетами

с.9-13.
Вёльфлин

Г.

Основные понятия истории искусств. Проблема|

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

2009.

l

[ндутний В.В. Ринки культурних цiнностей: порiвняльний аналiз.I
Вiсник нацiональноi академii керiвних кадрiв культури i мистецтв :|
щоквартальний науковий журнал. К.: Мiленiум,20l4. Jф l. С. |9-27.
Кофанова С. Кримiнально-правовi аспекти обiгу культурних|
цiнностей на теренах Украiни та за iT межалли. Вiсник адuокаrур"|

i

I

Украiни. 2011. Nч 1 (20). С. 182-188.
Ппатонов Б.О. Колекцiонування культурних цiнностей: курс лекцiй.
К.: HAKKKiM,2016. 108 с.; iл.
Платонов Б.О. Основи оцiночноi дiяльностi: пiдрl"rник.. К.:
HAKKKiM, 20lз. 227 с., iл.
Пожидасв Г. П., Радченко Б. е. Правова регламентацiя окремих
питань колекцiонрання в УкраiЪi. XapKiB: Право, 2018. 248 o.ISBN:
978-6|7

-7 61

_806-4

О.О. Основи музеезнавства: навчttльно-методичний посiбник.
Вiнниця: ТОВ <Нiлан-ЛТД>, 20l5. 164 с. ISBN 978-966-924-||7-7
Са_гrата

http:/ilibrary.nakkkim.edu.ual елекгронний каталог бiблiотеки
Нацiона"гьноi академiТ керiвних кадрiв культури i r"п.rgгеrrгв

Локацiя та lraTepiaлbнoтехнlчне заOезпечення

Ауд. 206, корп. 17 HAKKKiM, комlr'ютери, MoHiTop,
експертизи та iнша наочнiсть, мультимедiйна TexHiKa

предмети

Нацiона_тlьний музеfi icTopii УкраiЪи

Нацiональний музей мистецтв iMeHi Богдана та Варвари XaHeHKiB
Нацiона_шьний iсторико-культурний заповiдник <Киево-Печерська
лавра>

Кафедра

IHcTtlpyi

Кафедра мистецтвознавчоi експертизи (корп. 18, каб. 203)
Iнститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

Бойко-Гагарiн Андрiй Сергiйович - доктор iсторичних наук
нфорпlацiя про IlayкoBo(202| р.), старший викладач кафедри мистецтвознавчоi експертизи iM,
педагогlrlного
Казимира Малевича, автор бiльш нiж 200 наукових публiкацiй у
працiвника (з фото)
галузi нумiзматики, бонiстики, фалеристики та музеезнавства, в тому
числi: 3 одноосiбнi монографii; 5 статей у виданнях, вкJIючених дс
мiжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science; в
галузi iнклюзiТ отримано патент на корисну модель - Нумiзматичну
тактильну модель монети, заресстрований в Укр,.ЩержПатент }lb UA
|2З579 ,U,; зар9_9.строр._?уя _26.02.2018 р.
I

Ёr
ж тё

(прЙ наявностi).

,Щисциплiна дозвоJuI€ впорядкувати знання з рiзних галузей знань,
уточнити oKpeMi складовi з icTopii та Teopii мистецтва, розвинути
аналiтичнi навички, вдосконалити вмiння з атрибучii TBopiB за
стилiстикою, систематизувати та використовувати набутi
компетенцiТ у практичнiй дiяльностi в галузi мистецтвознавства та
мистецькоi експертизи.,.Щисциплiна дозволяе оволодiти розрлiнням
принципiв формування колекцiй, iT вивчення та збереження,
впровадження у виставковiй та аукцiоннiй дiяльностi, дiзнатись про

видатнi колекцii iз вагомою iсторичною та культурною цiннiстю
зiбрань.

Bci учасники ocBiTHboi дiяльностi дотримуються

Полiтика
1

кадем i чrlоi'.до бр оч

ес н о

полiтики

cl академiчноi доброчесностi, визначеноi вимогами HAKKKiM, що

I

Лiнк

на дисциплiну

Протягом 2020-202l н.р. використовувався Google Classroom з
вiдповiдним наповненням, у процесi розробки курс, призначений
для навчанняу 2027-2022 н.р.

Розробник
Обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboT програми
Гарант ocBiTHboi прогр€lми
Затверджено
Завiдувач кафедри

Федорук олександр Касьянович

Iнституту практичноi куль

!иректор iнститугу

чковський Степан Iванович

