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    1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у тому числі 

міждисциплінарні зв’язки): 

  Навчальна дисципліна «Експертиза творів образотворчого мистецтва: 

іконопис», що викладається на 2 курсі (4 семестр, форма підсумкового 

контролю - диференційований залік), є теоретичною основою сукупності 

знань та вмінь, що формують мистецтвознавчий профіль фахівця експерта в 

галузі образотворчого мистецтва й визначають необхідні навики для 

здійснення аналізу художніх творів українських митців ХІІ – ХХ ст. 

  Міждисциплінарні зв’язки; дисципліна спирається на отримані знання з 

«Міфології в образотворчому мистецтві», «Вступу до фаху», «Історії 

українського мистецтва ХІІ – ХVІІІ ст.», «Основи іконографії». 

В такому контексті навчальна дисципліна «Експертиза творів 

образотворчого мистецтва: іконопис», що передбачена навчальним планом 

НАКККіМ (загальна кількість годин – 135 годин (кредитів ЄКТС – 4,5): 

аудиторні години –  64 (лекційні – 32 год., практичні заняття – 32 години), 

для самостійної роботи студентів визначено 71 год.), є важливою складовою 

та умовою формування теоретичних знань і практичних навичок фахівців у 

сфері мистецтвознавчої експертизи. 

 

     2. Мета дисципліни: 

       Формування практичних навичок аналізу творів іконопису різних країн, 

регіонів та епох.  

 

3. Завдання:  

- Вміння визначення часу створення ікон, приналежності певній школі 

країні.  

- Формування знань з історії іконопису історії техніки іконопису різних 

країн.  

- Вивчення особливостей іконопису різних регіонів України ХVІ – ХVІІІ 

ст.  

- Особливості матеріалу, техніки написання, приготування фарб. 

Набуття практичних навичок з аналізу хімічного складу фарб породи 

деревини тощо. 

- Набуття знань про існуючі сучасні аналізи та методи експертизи ікони:  

 спектрографічний, 

 люмінесцентний,  

 радіологічний,  

 рентгенівський,  

 хімічний  

та методи сучасної реставрації. 



 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 

- Знання про колекції ікон у музеях світу.  

- Знання щодо колекцій ікон в музеях України (Національний музей 

Мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Національний музей «Київська 

картинна галерея»,  Національний художній музей України, Київ, 

Національний художній музей у Львові ім. Андрея Шептицького). 

 

 У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути 

сакі програми компетентності: 

 

           інтегральна:   

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, 

реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною 

невизначеністю умов. 

 

Загальні: 

Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, 

моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Уміння аргументувати власну позицію. 

Фахові: 

Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 

створення цілісного продукту предметно- просторового та візуального 

середовища. 

Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та 

концепціями мистецтвознавчої науки. 

Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та 

умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної 

діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних 

особливостей. 



Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику 

сучасного мистецтва. 

Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому 

творі. 

Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність 

до вимог і умов споживача. 

Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, 

діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору 

мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання. 

Здатність сприймати новітні концепції у сфері мистецтвознавчої 

експертизи та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими засадами діяльності експерта. 

Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та експертизи, 

атрибуції, класифікації мистецьких об’єктів та пам’яток культури. 

Здатність аналізувати мистецькі явища та процеси, володіти науково-

аналітичним апаратом та визначати методологію дослідження. 

Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, 

інтерпретувати і використовувати отриману інформацію у мистецтвознавчій 

діяльності. 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати понятійно-категоріальний 

апарат навчальної дисціпліни; 

причини та особливості розвитку 

стилістичних напрямків в 

українському мистецтві ХХ ст. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

2. 

Вміти розрізняти стилістичні ознаки 

напрямків та виділяти художню 

манеру окремого майстра і школи. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

3. 

Розрізняти новітні методи 

вираження, побудову нової 

образності ХХ ст. 

Лекції, 

семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

30% 

4. Застосовувати отримані знання на 

практиці; вміти використовувати 

навики аналізу українського 

Семінарські 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

30% 



іконопису, ефективно проводити 

атрибуцію відповідних творів 

мистецтва. 

практичних 

завдань 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 

спеціалізації) 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

Грунтовні знання історії образотворчого мистецтва. ПРН 

1 

    

Глибокі знання визначеної сфери дослідження у  поєднанні 

зі знаннями загальної наукової дискусії 

 ПРН 

2 

   

Володіння техніками, прийомами та методиками 

мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції 

мистецьких творів і пам’яток культури 

  ПРН 

3 

  

Уміння виокремити основні етапи розвитку світового та 

національного мистецтва, вміти виділити та обгрунтувати 

загальні засади та специфіку культурно-історичних процесів 

   ПРН 

4 

 

Володіння методами опрацювання мистецтвознавчої 

літератури, узагальнення та аналізу мистецького матеріалу з 

дотриманням норм академічної доброчесності, принципами 

формування наукової теми та розуміння подальших 

перспектив розвитку данної проблематики в різних 

дослідницьких жанрах 

   ПРН 

7,8 

 

Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

Спрямованість на розкриття особистісного творчого 

потенціалу та самореалізацію. Здатність до самоосвіти, 

самоорганізації, рефлексії, самовдосконалення та 

продовження професійного розвитку  

    ПРН 

10 

 

7. Схема формування оцінки ( згідно п. 7 «Положення про 

організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 жовтня 2018 р. 

наказ № 187-0). 

Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і підсумковий 

контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти в Академії оцінюють 

за шкалою Академії, чотиробальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно», шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», 

«FX», «F). 

 

7.1. Форми  оцінювання здобувачів вищої освіти: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота (тест) – 15 балів/ 5 балів*. 

2. Відвідування лекцій – 5 балів/ 5 бали. 

3. Оцінювання роботи під час практичних занять – 15 балів/  

10 балів. 



5. Підготовка презентації – 15 балів/5 балів. 

6. Участь у наукових конференціях – 15 балів/10 балів. 

7. Самостійна робота – 15 балів/5 балів. 

* ЗР – змістовний розділ.  

** максимальний бал/ порогв бал для птримання позитивної оцінкиз 

відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-

бальною системо. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів ( бали, отримані за 

контрольну роботу (у формі тестування), презентації тощо: бали, отримані за 

за виконання самостійного завдання, участі у колоквіумі, а такожбали, які 

отримані за підсумкову роботу (екзамен). 

Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у  

Навчально- методичному комплексі з данної дисципліни. 

Зміст курсу складає єдиний змістовий розділ. Змістовий розділ включає 

лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалувідповідної мастини 

курсу. 
 

Змістовий   розділ 

Підсумкова 

робота / 

екзамен 

80 залікових балів 

( максимум) 

 

 

 

 

20 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

20 

(максимум) 

Контрольна 

робота 

25 

(максимум) 

Колоквіум 

 

15 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

20 

(максимум) 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів 

(критично-розрахунковий мінімум). При цьому обовя’зковим є успішне 

складання контрольних робіт, виконання самостійних робіт та участь у 

колоквіуі, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 

 
Семестрова 

кількість балів 

Підсумкова робота/ 

екзамен 
Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 



Максимум 80 20 100 
 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин 

відпрацювання та передачі контрольних робіт здійснюється у відповідності 

до «Положення про організацію освітнього процесу в НАКККіМ» (від 31 

жовтня 2018 р. наказ № 187-0) 

Екзамен виставляється за результатами роботи впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60) має 

право отримати підсумкову оцінку за екзамен за результатами контролю. 

Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60 балів, 

обов'язково складають екзамен. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковою. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Оцінка за шкалою  НАКККіМ 

(бали) 

Оцінка за шкалою за 

чотирибальною шкалою 
Оцінка за шкалою ЄКЕС 

90-100 Відмінно А 

82-89 
Добре 

В 

74-81 С 

64-73 
Задовільно 

Д 

60-63 Е 

35-59 
Незадовільно 

FX 

1-34 F 
 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план передбачає 32 заняття 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять 

(год.) 

  Усього Лекції Прак. СРС 

1 2 3 4 5 6 

 

Змістовий розділ «Основи іконографії» 

1.1 

Ознайомлення з нововідкриттями, 

відреставрованими іконами України. Історія 

реставрації.  

8 2 2 4 

1.2 

Розгляд техніки темперного живопису. 

Матеріали - породи дошок. Датування. Шпуги. 

Радіоуглеродний метод. 

28 6 6 11 

1.3 Фарби, їх склад, походження пігментів. Лаки. 18 4 4 8 

1.4 
Зв'язуючі речовини: натурального штучного 

походження. Покривний шар. 
20 4 4 10 

1.5 
Особливості технології грецьких, сербських, 

російських ікон, українських ХVІІ-ХІІІ ст. 
26 6 6 12 

1.6 
Методи датування ікон - хімічний аналіз, 

люмінесцентний, рентген тощо. 
10 2 2 6 

1.7 

Стилістичний аналіз - особливості письма 

старообрядницьких ікон, ярославського письма, 

Оружейної палати Москви ХVІ ст. 

20 4 4 10 



1.8 
Основні принципи реставрації ікон на дереві, 

полотні, металі. 
15 4 4 10 

Всього за навчальною дисципліною 135 32 32 71 

Загальний обсяг 135 год., в тому числі: 

лекцій – 32 год. 

практичні – 32 год. 

аудиторні – 64 год. 

самостійна робота – 71 год. 
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