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 1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т.ч. міждисциплінарні 

зв’язки): 

Курс навчальної дисципліни «Експертиза творів образотворчого 

мистецтва: живопис» є невід’ємною складовою підготовки фахівців зі 

спеціальності мистецтвознавець-експерт. Комплексний підхід до вивчення творів 

живопису, що включає технологічний аналіз, дозволяє встановити технологічні 

особливості всіх складових твору і визначити час створення об’єктів 

дослідження, що робить його необхідною складовою у структурі 

мистецтвознавчої експертизи. В музейних і приватних колекціях значна частина 

об’єктів культурної спадщини мають неоднозначну атрибуцію та сумнівне 

походження. Використання спеціальних методів дослідження з застосуванням 

сучасних приладів і методик дозволяє визначити склад всіх компонентів твору 

мистецтва і за отриманими результатами встановити час їх створення. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна базується на знаннях, 

спільними з: «Технологічна експертиза творів мистецтва», «Експертиза творів 

образотворчого мистецтва: іконопис», «Основи іконографії». 

В такому контексті навчальна дисципліна «Експертиза творів 

образотворчого мистецтва: живопис», що передбачена навчальним планом 

НАКККіМ для студентів IІІ курсу, в 5–6 семестрах (загальна кількість годин –

240 годин (кредитів ЄКТС– 8): аудиторні години — 120 год, з них лекційні — 

60 год і практичні — 60 год, для самостійної роботи студентів визначено 120 год)  

є важливою складовою формування теоретичних знань та практичних навичок 

фахівців у сфері сучасного мистецтвознавства. 

 2. Мета дисципліни — опанування теоретичних знань з експертизи творів 

живопису для комплексної підготовки спеціаліста «Мистецтвознавець-експерт», 

формування у студентів наукового підходу при аналізі і набуття практичних 

навичок з використання сучасного аналітичного обладнання для дослідження 

об’єктів культурної спадщини. 

 

 3. Завдання:  

- опанування принципів технологічної експертизи; 

- надання знань, необхідних для визначення матеріалів, використаних при 

створенні предметів культурної спадщини, використовуючи сучасні методи 

дослідження; 

- формування вмінь щодо встановлення техніку та технології 

виробництва всіх складових творів живопису на полотні, визначення 

пігментного складу та в’язива ґрунту і фарбового шару; 

- формулювання наукового підходу до методів і методик дослідження; 

- засвоєння основних принципів та етапів проведення експертизи. 

Опановуючи навчальну дисципліну студент повинен дотримуватися 

академічної доброчесності визначеної в НАКККіМ. 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

- знання елементарних основ історії художньої культури; 

- вміння користуватися літературними джерелами;  

- володіння навичками роботи з ПК. 



 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути такі 

програмні 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 і готовність до особистого розвитку, бажання   досягати успіху;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати на практиці знання, навички та уміння, набуті у 

результаті дослідницької роботи;  

- навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття 

рішень на основі аналізу отриманої інформації; 

 

фахові:  

- здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності розвитку 

образотворчого та декоративного мистецтва, усвідомлювати його художньо-

естетичну природу; 

- здатність  володіти  основними  класичними  і  сучасними категоріями та 

концепціями мистецтвознавчої науки; 

- здатність володіти знанням базової мистецтвознавчої, експертної, 

методичної літератури; 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень експертної майстерності 

та спроможність до її вдосконалення через застосування відповідних 

практичних і лабораторних методик;  

- здатність здійснювати експертну діяльність на базі професійних знань, 

мистецтвознавчих та практичних камеральних і лабораторних досліджень; 

- здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в 

інтерпретації художнього образу в експертній діяльності;  

- здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності 

мистецтвознавця-експерта;  

- здатність збирати, аналізувати та синтезувати мистецтвознавчу інформацію 

та дані із суміжних галузей науки і застосовувати її при проведенні 

експертизи;  

- здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні технології в 

процесі експертної діяльності та   мистецтвознавчої експертизи; 

- здатність сприймати новітні концепції у сфері мистецтвознавчої експертизи 

та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими 

засадами діяльності експерта; 

- здатність демонструвати достатньо високий рівень експертної майстерності 

та спроможність до її вдосконалення через застосування відповідних 

практичних і лабораторних методик;  



 

- здатність здійснювати експертну діяльність на базі професійних знань, 

мистецтвознавчих та практичних камеральних і лабораторних досліджень; 

- здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в 

інтерпретації художнього образу в експертній діяльності;  

- здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності 

мистецтвознавця-експерта. 

Опановуючи навчальну дисципліну студент повинен дотримуватися 

академічної доброчесності, визначеної в НАКККіМ. 

 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати понятійно-категоріальний апарат 

навчальної дисципліни, основні оптичні та 

фізико-хімічні методи встановлення техніки 

та технології створення творів 

образотворчого мистецтва, розрізняти 

основні технологічні особливості різних 

живописних шкіл 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 

перевірка 

презентацій 

25% 

1.2 Знати основні принципи, методи і технології 

дослідження і експертизи творів живопису, 

розуміти роль технологічних досліджень у 

мистецтвознавчій експертизі 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, , 

перевірка, 

практичних 

завдань 

25% 

2.1 Уміти виявляти ознаки старіння та 

побутування творів живопису, технологічні 
особливості основи, ґрунту та живописного 

шару, використовувати сучасні фізико-

хімічні прилади при аналізів складових 

творів живопису, встановлювати пігменти, 

наповнювачі і в’язива у ґрунту та фарбовому 

шарі, ідентифікувати ознаки фальсифікації 

творів 

Лекції, практичні 

заняття 

Опитування, 

тестування, 
перевірка 

практичних 

завдань 

20% 

3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на 

вирішення проблеми, дискутувати з 

колегами, відстоювати власну думку, 

складати письмові експертні висновки 

Практичні заняття Опитування, , 

перевірка, 

практичних 

завдань 

10% 

4.1 Застосовувати отримані знання на практиці, 

оволодіти технологіями проведення 
експертизи творів живопису 

Практичні заняття Опитування, , 

перевірка, 
практичних 

завдань 

20% 

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) 

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 3
.1

 

Р
Н

 4
.1

 

РН-1 Володіти державною мовою вільно як усно, так і письмово та 

іноземною мовою на рівні, необхідному для виконання професійних 

завдань. 

+ + + + + 

РН-2 Збирати, аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел, 
використовувати її для професійної діяльності 

+ + + + + 

РН-3 Знаходити оригінальні творчі рішення або відповіді на чітко   + + + 



 

визначені конкретні завдання при розробці проєктів творів образотворчого, 

декоративного мистецтва, реставрації мистецьких пам’яток (відповідно до 

спеціалізації). 

РН-5 Застосовувати базові знання з історії мистецтва, інші спеціалізовані 

теоретичні знання, орієнтуватися в сучасних процесах у мистецькій сфері. 
+ + + + + 

РН-6 Здатність обирати індивідуальну спеціальну область дослідження, 

виконувати план дослідження згідно з визначеними часовими рамками та 

завершувати кваліфіковану наукову працю 

+ +  + + 

РН-7 Володіння методами опрацювання мистецтвознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу мистецького матеріалу з дотриманням норм 

академічної доброчесності, принципами формування наукової теми та 

розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних 
дослідницьких жанрах 

+ +  + + 

РН-8 Організовувати власний робочий простір, використовуючи 

спеціалізований інструмент (інструменти) та/або обладнання згідно зі 

специфікою виконуваної роботи та з дотриманням вимог безпеки 

життєдіяльності і охорони праці. 

 +    

РН-16 Володіння методологією техніко-технологічного та фізико-

хімічного дослідження творів мистецтва 
+ + + + + 

РН-20 Здатність оцінювати та забезпечувати якість експертної оцінки. + + + + + 

РН-21 Здатність адаптувати діяльність у сфері мистецтвознавчої 

експертизи до вимог і умов ринку. 
+ + + + + 

 

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, чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»). 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 

- семестрове оцінювання: 

Форми оцінювання: 

- семестрове оцінювання: 

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

2. Відвідування лекцій – 5 балів/ 5 балів. 

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. 

 * максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

* ЗР – змістовий розділ. 

** максимальний бал/ порогів бал для отримання позитивної оцінки з 

відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік (5 семестр), екзамен (6 семестр). 

 

7.2. Організація оцінювання 
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється за 100-

бальною системою. Загальну кількість балів здобувача вищої освіти формують 

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



 

контрольну роботу, тестування, презентації тощо; бали, отримані за виконання 

самостійного завдання, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік. 

Курсову, екзамен). 

Зразки тестових завдань для контрольної роботи, перелік самостійних 

завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у 

Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни. 

Зміст курсу складає єдиний змістовний розділ. Змістовий розділ включає 

лекції, самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. 

 
Змістовий розділ 

 
Підсумкова 

робота / 
екзамен  

80 залікових балів 
 

 

(максимум) 
                          

 

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

Самостійна 
робота 

Контрольна 
робота  

 

15 25 15 25 20 
(максимум) (максимум) (максимум) (максимум) (максимум) 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

складання контрольних робіт, виконання самостійних робіт та участь у колоквіумі, 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 перездачі контрольних робіт здійснюються 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 чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

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 44 заняття.  

№ 
пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Прак. СРС 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

Змістовий розділ 1 «Технологічні дослідження творів живопису у структурі мистецтвознавчої 

експертизи» 

1.1 Основні підходи при експертизі творів живопису, 
використання оптичних методів дослідження при 
експертизі 

18 4 4 10 

1.2 Основні підходи при експертизі творів живопису 
фізико-хімічними методами 

14 3 3 8 

Змістовий розділ 2 «Експертиза творів живопису оптичними методами досліджень» 

2.1 Дослідження підпису, встановлення часу його 

нанесення у порівнянні із живописом, виявлення ознак 

фальсифікації 

12 3 3 6 

2.2 Встановлення технологічних особливостей основ 

творів мистецтва (дерево, полотно, метал, картон, 

фанера тощо). Хронологічні та географічні межі 

використання різних основ. 

32 8 8 16 

2.3 Аналіз технологічних особливостей ґрунтів. 

Хронологічні та географічні межі використання різних 

основ. 

12 3 3 6 

2.4 Вивчення підготовчого рисунка та його технологічних 

особливостей. Визначення особливостей авторського 

почерку. 

12 3 3 6 

2.5 Вивчення живописного шару та його технологічних 
особливостей. Встановлення авторської манери 

художника, визначення ступеня збереження твору, 

виявлення ознак побутування. 

14 3 3 8 

Всього за навчальною дисципліною у 5 семестрі 114 27 27 60 

6 семестр 

Змістовий розділ 3 «Експертиза творів живопису методом РФА» 

3.1. Принцип методу РФА, його переваги та недоліки при 

експертизі творів живопису 

10 3 3 4 

3.2 Поняття про пігменти, типи пігментів і періодизація їх 

застосування 

12 3 3 6 

3.3 Встановлення елементного складу ґрунту, 
хронологічні межі використання виявлених 

наповнювачів 

12 3 3 6 

3.4 Встановлення елементного складу білих пігментів 

фарбового шару, хронологічні межі застосування 

білила 

12 3 3 6 

3.5 Встановлення елементного складу жовтих пігментів 

фарбового шару, хронологічні межі застосування 

виявлених пігментів 

10 3 3 4 

3.6 Встановлення елементного складу оранжевих та 

червоних пігментів фарбового шару, хронологічні 

межі застосування виявлених пігментів 

10 3 3 4 

3.7 Встановлення елементного складу зелених пігментів 

фарбового шару, хронологічні межі застосування 

виявлених пігментів 

10 3 3 4 

3.8 Встановлення елементного складу синіх та фіолетових 

пігментів фарбового шару, хронологічні межі 

застосування виявлених пігментів 

12 3 3 6 



 

Змістовий розділ 3 «Експертиза творів живопису методом ІЧ-спектроскопії» 

4.1 Принцип методу ІЧ-спектроскопії, його переваги та 

недоліки при експертизі творів живопису 

12 3 3 6 

4.2 Поняття про в’язиво, барвники, органічні пігменти 14 3 3 8 

4.3 Можливості методу ІЧ-спектроскопії при датуванні 

творів живопису 

12 3 3 6 

Всього за навчальною дисципліною у 6 семестрі 126 33 33 60 

Всього за навчальною дисципліною  240 60 60 120 

 

Загальний обсяг 240 год., зокрема: 

Лекцій – 60 год. 

Практичні – 60 год. 

Аудиторні – 120  год. 

Самостійна робота - 120 год. 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование: Монография. М.: Изобраз. 

искусство, 1982. 320 с., ил. 

2. Craddock, P.T. Scientific investigation of copies, fakes and forgeries. Oxford ; Burlington, MA : Elsevier / Butterworth-Heinemann, 

2009. 628 p. : ill. (some col.) 

3. Stoner J. H., Rushfield R. A. (ed.). Conservation of Easel Paintings. Routledge, 2012.  

4. Гренберг Ю., Писарева С. Масляные краски ХХ века и экспертиза произведений живописи. Состав, 

открытие, коммерческое производство и исследование красок. Киев. ООО «Издательство «Зеркало мира». 

2010. 194 с. 

5. Косолапов А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / Государственный 
Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 2010. 170 с.: ил  

6. Eastaugh, N., Walsh V., Chaplin, T., Siddall, R. Pigment Compendium: Optical Microscopy of Historical Pigments 

// Elsevier ltd.  2008. 960 p. 

 
 

Додаткові: 

1. Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics. Ed. Robert L. Feller, National Gallery of Art, 
Washington, Oxford University Press, New York, Oxford, Vol. 1, 1986. 300 pp  

2. Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics. Ed. Ashok Roy, National Gallery of Art, 

Washington, Oxford University Press, New York, Oxford, Vol. 2, 1993. 231 p. 

3. FitzHugh E.W. Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics. // Ed. FitzHugh E.W., 

National Gallery of Art, Washington, Oxford University Press, New York, Oxford, Vol. 3, 1997. 364 pp. 

4. Learner T. (ed.). Modern paints uncovered: proceedings from the modern paints uncovered symposium. Getty 

Publications, 2007. 317 p. 

5. Косолапов А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / Государственный 

Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 2010. 170 с.: ил. 

6. Pelagotti A., Pezzati L., Bevilacqua N., ets. A study of uv fluorescence emission of painting materials // Proc. of 

Art'05, 8th Int. Conf. on "Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the 

Cultural and Environmental Heritage", 2005. 
7. Gardner H. A., Sward G. G. Paint Testing Manual. – ASTM International, 1972. 600 p. 

8. Simpson, Martha. The Use of Ultraviolet Induced Visible-Fluorescence, Part II // National Park Service, Conserve 

O Gram 1/10 Grant Objects Conservator Austin, Texas, р.1-4. 
 

10. Додаткові інформаційні ресурси (інтернет ресурси): 

1. https://sci-hub.tw/ Веб-сайт та онлайн-сховище більш як 62 мільйонів наукових академічних праць. 
2. https://scholar.google.com.ua/ Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових 

публікацій всіх форматів і дисциплін. 

3. http://www.nbuv.gov.ua/  Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

4.  www.nibu.kiev.ua/ Національна історична бібліотека України 

5. http://library.nakkkim.edu.ua/ електронний каталог Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв 

6. http://elib.nplu.org/ електронна бібліотека «Культура України» 

7. http://kultura.ho.ua/books_ku.htm – Культурологічна бібліотека 

8. http://www.etnolog.org.ua/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 

України 

https://sci-hub.tw/
https://scholar.google.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nibu.kiev.ua/
http://library.nakkkim.edu.ua/
http://elib.nplu.org/
http://kultura.ho.ua/books_ku.htm
http://www.etnolog.org.ua/
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