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Обов'язкова навчi}льна дисциплiна

навчального планy
Курс

1

Сепrестр

2

Сепrестровпr1 контр оль

2 семестр - диф.залiк

Обсяг дисциплiни:

кiлькiсть годин

кредитll €КТС/

Загальна кiлькiсть годин - 90 годин, кредитiв €КТС - 3: аулиторн
години - 28 (лекцiйнi - 14 год., практичнi заняття - 14 год.), для
самостiйноi роботи студентiв визначено 62 год.)

Мова викладання

украlнська
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BopiB мистецтва на паперi, полотнi, деревинi та металi, ш
;озволяють провести повну технiко-технологiчну експертиз
rатерiалiв i визна.rити час створення предметiв iсторико-культурн(
падщини в музейних i приватних колекцiях.

Навчальна дисциплiна кПриладовi дослiдження

TBopi

що викладасться на I Kypci магiстратури, е важJIиво]
кладовою формування теоретичних знань та практичних навичо
lахiвцiв у сферi сучасного мистецтвознавства.
Iистецтвa>),
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Курс навчальноi дисциплiни складаеться з двох частин. Перп

|астина ознайомлюе i дозволя€ опанувати ocHoBHi фiзико-хiмiч.
Iетоди дослiдження, якi використовуються при експертизi твор
Iистецтва на паперi, полотнi, деревинi i мета-пi, друга частиI
tiстить ocHoBHi принципи роботи приладiв та ix використання пtr
tослiдженнi TBopiB мистецтва (практичнi занятгя).
Мiждисциплiнарнi зв'язки: навчальна дисциплiна базусться н
наннях, спiльних з: кОцiночна дiяльнiсть та методи оцiнк
:ультурних цiнностей>, кКолекцiонування)), <Аукцiонн
dяльнiсть>.

Чому це цiкаво/потрiбно
вIlвчати (пtета,
завдання)

опанування теоретичних знань i набутr
BMiHb
рактичних
роботи на сучасних приладах при проведенI
нологiчноi експертизи TBopiB декоративно-прикJIадноI
истецтва для
комплексноi пiдготовки спецiалiсr
Мистецтвознавець-експерт)), формування у студентiв науковог
iдходу при аналiзi i набуття практичних навичок з використання
учасного аналiтичного обладнання для дослiдження TBopi
истецтва.

Мета дисциплiни

-

Пререквiзити (попереднi
KOýlпeTeHTHocTl,

длir,впвнёнЁff
ДисЦиплiни)

-

Завдання:
опанування принципiв технологiчноiекспертизи;
вмiння використовувати сучаснi методи для дослiдження TBopi
мистецтва;
надання знань, необхiдних для визначення матерiалiв, з яки
виготовленi твори декоративно-прикладного мистецтва;
формування BMiHb щодо встtlновлення технiки та технолог
виробництва;

визначення ступеня старiння в'язива та порiвняльного BiK
деревини та паперу при дослiдженнi TBopiB мистецтва;
формулювання наукового пiдходу до методiв i методи
дослiдження;
засвоення основних п

нципiв та етапiв п

ня екс

Щля здобувачiв, якi пройшли навчання за першим освiтнiп
piBHeM
(бакалавр) з вiдповЦноi спQцiальностi (02:

Образотворче
реставрацiя):

мистецтво,

декоративне

мистецтво

знання елементарних основ icTopiT художньоТ культури;
вмiння користуватися лiтературними джерелап4и;
володiння навичкilми роботи на сучасних приладах;
знання з icTopii матерiаrrознавства та виробництва пiгментiв дл
художнiх фарб;
володiння навичками роботи з ПК.
Щля здобувачiв, якi не мають вiдповйноi пhготовки:

знання з icTopii, фiлософii, лiтератури, xiMiT та фiзики;

вмiння працювати з джерелаN,Iи, верифiкувати

отриман:

нформацiю;

вмiння аргументовано вiдстоювати власн

fIореквiзlлти
(компетеrIтtlостiо
отриманr пlсля вивчення
дrlсциплiни)

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi
роблеми у галузi образотворчого мистецтва, декоративн(

истецтва i реставрацii, а також експертизи TBopiB мистецтва пiд .
ноi дiяльностi або процесi навчання, що передба
ування системи iнтегрованих знань з Teopii, icTopii мистецтва
пертизи, спрямованих на розвиток здатностi особистостi
сф
використанням iнновацiй
реативноi самореалiзацiТ
истецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстю
изначенlстю умов l вимог.

у

iз

у

ьнa,.

Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйп
и з lнших
знань/ви,
iзного рiвня (з експ
,

номiчноi дiяльностi).
Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
Здатнiсть розробляти та керувати проектами.

Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби
вiдображення iсторичних, соцiокультурних, економiчних
технологiчних етапiв розвитку суспiльства.
Здатнiсть формувати мистецькi концепцiI на пiдставi проведег
дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
використання сfiасних iнформацiйноЗдатнiсть
комунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих, технологiчних
реставрацiйних
дослiджень.
Вмiти проводити технологiчнi дослiдження за допомогою
учасних приладiв, аналiзувати отриманi результати та датувати
мистецтва в межах 25-З0 poKiB.
Вмiти. трактувати формотворчi мистецькi засоби як

до

та

Чому можна навчитися
(результати навчання)

iдображення iсторичних, соцiокультурних, економiчних i
нологiчних етапiв розвитку суспiльства.

Володiти фаховою термiнологiею,

науково-аналiтичним
апаратом, проводити аналiз та систематизацiю фактологiчного

Володiти методиками проведення наукових дослiджень в

галузi технологiчноi експертизи.

Здiйснювати пошук iнформацii стосовно матерiа.пьного

об'скту дослiдження та його складових.

Застосовувати

у

мистецькiй

та дослiдницькiй

дiяльностi
мистецтва,
декоративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi принципи
сучасного вiзуального мистецтва.
Форми оцiнювання студентiв:
семестрове оцiнювання:
1. Практична робота - 10 балiв/ 5 балiв*
2. Вiдвiдувшtня лекцiй - 5 балiвl 3 бали
3. Оцiнювання роботи пiд час семiнарських зчtнять - l0 балiв/ 5
балiв
5. Пiдготовка презентацii - 10 балiв/ 5 балiв
6. Участь у наукових конференцiях - 15 бмiвl'l балiв
7. Самостiйна робота - 10 балiв/5 балiв

знання естетичних проблем образотворчого
Критерii оцiнювання
(екзапtенацii:lна
пo.1liTllKa)

* максимальний баrr/ пороговий бал для отримання позитивноi
оцiнки з вiдповiдноi форми контроJIю.

пiдсумкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - диф.залiк;
максимальна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент - 40
балiв
Органiзацiя оцiнювання

Контропь

за якiстю

навчаIIня здобувача вищоi освiти

здiйснюеться за 100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв
MaHl з
ча вишоi освiти

ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за контрольну роботу
(у формi тестування), презентацii тощо; баsли, отриманi за
виконання самостiйного завдання, участi у ceMiHapi, а також бали,
якi отриманi за пiдсумкову роботу (екзаrrлен).
Умовою допуску до пiдсумковоТ роботи (iспиту) е отримання
здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40
ба;liв (критично-розрахунковий мiнiмупл).
цьому
обов'язковим е успiшне володiння роботи на приладах пiд час
практичних занять, виконання самостiйних робiт та участь у
ceMiHapax, передбачених робочою програп{ою навчальноi
дисциплiни.
У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних
причин, вiдпрацювання
перездачi контрольних робiт
здiйснюються у вiдповiдностi до кПоложення про органiзацiю
освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р., наказ
J$187-0).
Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи впродовж
усього семестру. Здобувач вищоi освiти, який набрав суму
залiкових балiв (60) мае право отримати пiдсумкову оцiнку за
екзаN{ен або диф. залiк за результатап,rи 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.
Набугi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi
Як пloi*tHa
користуватися набутиплtI дають змоry працювати за фахом:
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне
знаlIняNIи l вNIlннямII
мистецтво);
(компетентностi)
мистецтвознавець експерт;
технолог експерт
науковий спiвробiтник музею та iнших установ;
оцiнювач TBopiB мистецтва;
аукцiонiст.

При

та

.

Набутi компетентностi дають змогу стати спiвробiтником
apxiBy, музею, аукцiонного дому та iнших закладiв мистецтва i
культури, держслужбовцем
органах управлiння
сферi

в

культури, займатися iндивiдуальною дiяльнiстю

навчальна логiстllка

у
в га-пузi

експертизи, культури та мистецтва, дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi занятгя, практична робота,
контрольне тестування
Методи навчання: лекцiя, практичнi заняття у дослiдницькiй
лабораторii, створення презентацiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, дальтон-план

Iнформаuiliне
забезпечення
з фонду та репозитарiю

1. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История
сследование: Монография.

:л.

HAKKKIM

-

М.: Изобраз. искусство, |982. З20

с

craddoclq Р.т. scientific investigation of copies, fakes and forgeries // oxfol
Вurliпgtоц МА : Еlsейеr / Butterworttr-Heinemanц 2ф9.628
р. : ill. (юп

.

)l.)
.

Хх века и эксперти:
Состав, открытие, коммерческс
и исследование красок. Киев. Ооо киздательств

Гренберг Ю., Писарева С. Масляные краски

tроизведений живописи.

:роизводство
Зеркало мирa>. -2010. -l94 с.

.

А.и. Естественнонаучные методы в экспертиз
искусства
/ Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-в
роизведений
'ос.Эрмитажа,2010. -170 с.: ил.
. Технология и исследование произведенийй станковой и
астенной живописи. Под ред. Ю.И.Гренберга, м.- 2000.
-180 с.
Косолапов

Artists' Pigments. А Handbook of Their History and Characteristic;
с. RоЬеrt L. Feller, National Gallery of Art, Washington, Oxfor
niversitY Press, New York, Oxford, Vol. 1, 1986. 300
рр
Artists' Pigments. А Handbook of Тhеir History and Characteristic;
. Ashok Roy, National Gallery of Аrt, Washington, Oxford Universi1
ss, New York, Oxford, Vol. 2, 199З. -2Зl р.
FitzHugh E.W. Artists' Pigments. А Handbook of Their History ап
teristics. ll Ed. FitzHugh E.W., National Gallery of Ar
'ashington,
Oxford University Press, New York, Oxford, Vol. 3, 199'

364 рр.

. Leamer Т. (ed.). Modem paints uncovered: proceedings from th
- GettY Publications, 2007. -З17

rodern paints uncovered symposium.

1

Pelagotti A.,Pezzati L., Bevilacqua N., ets. А study of uv fluorescenc
mission of painting materials // Рrос. of Аrt'05, 8th Int. Conf. on "NoI
.

ructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics

onservation of the Cultural and Environmental Heritage'',2005.

Gаrdпеr

н. А.,

Sward

-

600 р.

ternational, |972,

an

G. G. Paint Testing Manual. _ AST}

Simpson, Martha. The

Use of Ultraviolet

Induced Visibk

uorescence, Part II i/ National Park Service, Сопsеrче о Grаm l/1
rant Objects Conservator Austin, Texas, р.1-4.
Stoner J. Н., Rushfield R. А. (ed.). Conservation of Easel Paintings.
tledge,20|2.
Eastaugh, N., Walsh V., Chaplin, Т., Siddall, R. Pigment Compendiun
tical Microscopy of Historical Pigments // Elsevier ltd. - 2008. -9601

Bi iнформацiйнi ресурси (iHTepHeT ресурси):
https://sci-hub.tw/ Веб-сайт та онлайн-сховище бiльш як 6
мiльйонiв наукових академiчних праць.
https ://scholar. goo gle. com.ua/ Вiльна доступна пошукова системi
яка iндексуе повний текст наукових публiкацiй Bcix форматiв
дисциплiн.
http://ww}r.nbuy,gov.цal Сайт Нацiональноi бiблiотеки УкраiЪ
iMeHi В. I. Вернадського.
gАму-пtЬч. kigy@ Нацiональна
чна бiблiотека У
ни

http ://library.nakkkinr. edu.ual електронний ката-ttог Нацiональнl
академii керiвних кадрiв культури i мистецтв
hllр://gliЬ,"црlц",р".r9 елеIсtронна бiблiотека кКуrьтура Yrqpar*r>
h.
Ф ://kultura.ho.ua/books_ku.htm - Культурологi.ша бiблiотека
hф://www.etlrolo g.org.ual
Iнститут
мистецтвознавствi
фольклористики та етнологii iM. М,Т. Рильського НАН Украiни
hшр/Ашм.зtt:.iфсршдd - саr?г БНТЕ кАРТ-JIАБ>

БНТЕ (АРТ-ЛАБ>, КиIв,

пер.

Киянiвський З-7, офiс 203
Кафедра

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

Iнститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

Iнформацiя про науковопедагогl(lного
працiвнllка (з фото)

лова Свiтлана

Олександрiвна, доцент

кафед

истецтвознавчоi експертизи Iнституту практичноi культорологii
-менеджменту НацiональноI Академii керiвних кадрiв культур
истецтва, провiдний науковий спiвробiтник ТОВ кБюро науко]
хнiчноi експертизи (АРТ-ЛАБ).
Автор бiльше 40 публiкацiй у фахових виданнях в г,rпу:
пертизи TBopiB мистецтва, зокрема на науково-практични
онференцiях i у спецiалiзованих журналах (20II-2020); спiвавторк
етодичних посiбникiв <НАука. МИстецтво. СТудii. OcBiTi
'ехнологiчнi дослiдження TBopiB мистецтва з колекцii Музеl
eHKiB> (2019), кНАука. МИстецтво. СТулii. OcBiTa. Технологiчt
лiдження TBopiB свропейськоi графiки з колекцii Музеl
eHKiB> (2020), авторка глави колективноi монограф
краiнський мистецтвознавчий дискус: колективна монографiя / З
. ред. д.i.н. В.В.Карпова; HAKKKiM.
,Щослiдженi твори мистецтва з фондiв i колекцiй музеiЪ Украiн
и участь у 8 виставкових проектчlх, зокрема 8 виставоl

iзованi Нацiональним музеем мистецтв iMeHi Богдана

,l

арвари XaHeHKiB (20\4-2020), виставка в Нацiональному муз(
араса Шевченка (2018), виставка в Нацiональному художньом
,узеi Украiни (20 18-20 l 9).
За домомогою методу ATR-FTIR спектроскопii розроблен
етодики визначення старiння олiйного в'язива в живописi, cTapiHB
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