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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчальним планом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» студентів ІV курсу освітнього рівня «Бакалавр» передбачено 

проведення переддипломної практики.  

Методичні рекомендації для студентів ІV курсу освітнього рівня 

«бакалавр» підготовлені на кафедрі мистецтвознавчої експертизи Інституту 

практичної культурології та арт-менеджменту для студентів спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на основі 

Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв і є основним навчально-методичним документом для студентів та 

керівників практики від Академії та бази практики. В методичних 

рекомендаціях враховані напрацювання викладачів закладів вищої освіти 

України, які здійснюють підготовку студентів за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 

 

Опис переддипломної практики 
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Законодавчою основою здійснення практики в Академії є Закони України 

«Про освіту» та «Про вищу освіту», відповідні нормативні документи 

Міністерства освіти і науки України, зокрема, Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 р. № 93 (зі змінами), 

лист № 1/9-93 від 07лютого 2009 р. «Про практичну підготовку студентів», 

галузевий стандарт вищої освіти за напрямом 02 Культура і мистецтво, 



спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», Положення про організацію освітнього процесу у Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, навчальні плани спеціальності та 

інші документи нормативного та організаційного характеру. 

Методичні рекомендації для студентів ІV курсу освітнього рівня 

«бакалавр» враховуючи мету та зміст практики, деталізовано розглядають 

порядок здійснення практики та завдання, які стоять перед керівниками 

практики і студентами, окреслюють, які знання, вміння, навички необхідно 

отримати для того щоб вони стали підґрунтям відповідних компетентностей 

майбутньої професійної діяльності.  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Переддипломна практика студентів ІV курсу спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» є важливою 

складовою підготовки фахівців, під час якої відбувається не лише закріплення 

теоретичних знань, але й їхня апробація на відповідність сучасному стану 

культурно-мистецьких процесів в Україні і, водночас, застосування умінь, 

навичок та їх розвиток при виконанні практичних завдань під час професійної 

діяльності в умовах середовища культурно-мистецьких установ. Саме тому 

особливої уваги заслуговує добір баз практики, який виконують відповідальні 

за проведення практики викладачі кафедри. 

Бази практики – установи, підрозділи державних органів та органів 

місцевого самоврядування, які реалізують політику в галузі культури та 

мистецтва, науково-дослідні установи, музеї, навчальні заклади, організації, 

підприємства, фірми, у тому числі й приватні, зокрема Бюро науково-технічної 

експертизи (БНТЕ) «АРТ-ЛАБ».  

Напрям діяльності бази практики повинен відповідати спеціальності та 

освітній програмі, серед працівників повинні бути фахівці здатні здійснювати 

керівництво практикою, їх бібліотека повинна бути укомплектована у повному 

обсязі науковою, методичною літературою та технічною документацією за 

напрямом діяльності, підрозділи та лабораторії оснащені сучасною апаратурою 

та комп’ютерною технікою.    

Важливим пріоритетом при виборі бази практики є також можливість 

подальшого працевлаштування випускників Академії після завершення 

навчання. 

 

Мета виробничої практики – оволодіння студентами на основі набутих 

в Академії теоретичних знань та навичок сучасними методами, формами 

організації праці, притаманними сучасним експертам-мистецтвознавцям та 

експертам-технологам, які в подальшому можуть проводити комплексні 

дослідження творів мистецтва; формування та розвиток професійних 

здібностей, у тому числі здатності приймати самостійні рішення щодо 

висновків з експертизи витворів мистецтва, практичними навичками 

використання оптичних та фізико-хімічних приладів для дослідження музейних 

предметів та з приватних зібрань підготовки; написання експертного висновку, 

а також організації культурно-мистецької заходів, використовуючи при цьому 

сучасні інформаційні технології.  



Невід’ємною частиною практики є ознайомлення студентів з 

особливостями майбутнього фаху, притаманними окремим напрямам культури 

і мистецтва.  

Організована на належному рівні переддипломна практика в БНТЕ «АРТ-

ЛАБ» надає можливість студентам відчути себе в атмосфері реальної 

лабораторії з проведення технологічних досліджень творів мистецтва і мати 

змогу брати участь у проведенні сучасних креативних заходів сумісно з 

музеями Києва, зрозуміти, що лише комплексне застосування набутих 

теоретичних знань і практичних навичок сприятиме їх успішній діяльності в 

подальшому при самостійному виконанні завдань в культурно-мистецькій 

сфері.  

 

Завдання практики: 

– практичне використання отриманих знань з технологічної експертизи 

творів мистецтва, їх розширення та узагальнення;  

– оволодіння сучасними методами дослідження творів мистецтва з 

використанням нових приладів; 

– ознайомлення з організаційною, творчою, комунікативною та 

методичною діяльністю в БНТЕ «АРТ-ЛАБ»; 

– напрацювання досвіду створення та застосування сучасних грантових 

проектів культурно-мистецької діяльності;  

– усвідомлення необхідності прийняття самостійних рішень та особистої 

відповідальності за їх реалізацію; 

– самостійне опрацювання наукової літератури з фаху експерт-технолог 

та експерт-мистецтвознавець, систематизація та узагальнення необхідних для 

роботи матеріалів; 

– розуміння доцільності постійного фахового самовдосконалення; 

– вміти самостійно обробляти отримані дані при дослідженні творів 

мистецтва; 

– робити експертний висновок.  

 

3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Відповідно до мети і завдань практики, вона складається із змістових 

модулів, що хронологічно відповідають двом тижням проходження практики.  

Під час практики студенти: 

– знайомляться зі структурою БНЕ «АРТ-ЛАБ» та організацією 

діяльності, правилами безпеки в лабораторії; 

– навчаються працювати з мікроскопом, ультрафіолетовою лампою, 

проводити дослідження в інфрачервоному діапазоні, а також надається 

можливість ознайомитися с роботою сучасних приладів;  

– знайомляться з методиками проведення технологічних досліджень 

творів мистецтва, систематизацією отриманих експериментальних даних; 

– знайомляться з  проєктами, які реалізовуються в БНТЕ «АРТ-ЛАБ»; 

– виконують окремі доручення в підрозділах, а при наявності 

вакантних посад виконують покладені на них обов’язки згідно трудового 

договору; 



– опрацьовують наукову літературу та поточну інформацію за 

напрямом діяльності бази практики;  

– проводять дослідження творів мистецтва під наглядом керівника 

переддипломної практики 

– оформлюється експертне заключення.  

– підготовка матеріалів доповідей до конференції молодих вчених 

НАКККіМ 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

З метою ефективного проходження практики заздалегідь проводиться 

відповідна підготовча робота, яка полягає в розподілі студентів за місцями 

практики та направленні керівникам баз практики відповідних листів; 

ознайомленні студентів у попередньому семестрі за три місяці до початку 

практики з Положенням «Про проведення практик студентів НАКККіМ», що 

сприяє практико-орієнтованій мотивації студентів при вивченні 

культурологічних дисциплін.  

Місце практики для кожного студента пропонується кафедрою 

мистецтвознавчої експертизи з переліку об’єктів практики, підтверджених 

укладеними договорами між НАКККіМ та базами практики.  

Безпосередньо перед початком практики наказом ректора визначається 

термін, місце та розподіл студентів за базами практики, призначаються 

керівники практики від Академії та особи, на яких покладається загальне 

керівництво практикою та контроль за її проведенням. 

 

Викладач-керівник практики від кафедри : 

– бере участь у розподілі студентів за базами практики;  

– розробляє індивідуальні завдання з врахуванням основної діяльності 

бази практики;  

– бере участь у проведенні настановчої конференції та інструктажу з 

техніки безпеки та охорони праці: 

– контролює своєчасне прибуття студентів на місце практики, їх 

адаптацію та виконання програми практики; 

– контролює перебування студентів-практикантів на базах практики, 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, плану роботи, ведення 

щоденника практики, якість виконаної роботи, науковість та відповідність 

методів роботи сучасним вимогам, ретельне ставлення до своїх обов’язків та 

дисциплінованість;  

– надає методичну допомогу при виконанні студентами завдань різної 

складності;  

– консультує студентів щодо узагальнення отриманого досвіду та 

відображення його у звіті про практику;  

– інформує студентів про порядок надання звітів про практику;  

– приймає звіти студентів про практику у складі комісії, яка оцінює 

результати практики студентів та атестує їх;  

– подає звіти студентів про практику на кафедру.  

 

 



Керівник практики від установи. 

Керівники підприємства, установи або організації своїми наказами 

приймають студентів на термін проходження практики та призначають 

керівників практики від бази практики.  

В обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, які 

несуть особисту відповідальність за проведення практики,  входить:  

– розподіл практикантів за робочими місцями;  

– проведення інструктажу з техніки безпеки і протипожежної безпеки в 

організації, установі та в окремих відділах з  врахуванням специфіки їх роботи;  

– ознайомлення практикантів зі структурою підприємства, його 

підрозділами та  організацією роботи на конкретному робочому місці;  

– забезпечення виконання програми та графіків проходження практики в 

структурних підрозділах підприємства;  

– надання необхідної методичної допомоги при виконання програми 

практики;  

– організація роботи таким чином щоб студенти отримали уявлення про 

роль та місце установи в культурно-мистецькому середовищі України, 

уникнули формального її здійснення, зокрема, виконання одноманітної 

другорядної роботи; 

– забезпечення і контроль дотримання студентами-практикантами правил 

техніки безпеки та внутрішнього розпорядку; 

– контроль за роботою студентів та оцінка виконуваної ними роботи, 

складання на них виробничих характеристик з відображенням виконання 

програми практики, ставлення студентів до виконання покладених на них 

обов’язків, участь в реалізації окремих заходів, над якими у цей час працювали 

співробітники бази практики. 

 

Студенти Академії при проходженні практики зобов’язані: 

– ознайомитися з Положенням про проведення практики студентів 

Академії;  

– взяти участь у настановчих і підсумкових зборах з практики;  

– до початку практики отримати від керівника практики від Академії 

направлення, методичні матеріали (методичні рекомендації, програму 

практики, щоденник практики, індивідуальне завдання) та при необхідності 

уточнити вимоги щодо оформлення всіх документів;  

– ознайомитися з програмою практики та виконувати всі завдання, 

передбачені програмою;  

– розробити та затвердити в керівника практики індивідуальний план 

проходження практики;  

– пройти інструктаж на кафедрі з правил охорони праці й техніки безпеки 

та суворо їх дотримуватися;  

– своєчасно прибути на базу практики та повідомити керівника від 

кафедри про прибуття на базу практики в триденний термін після початку 

практики;  

– пройти інструктаж з правил охорони праці й техніки безпеки з 

врахуванням обставин притаманних базі практики; 



– вивчити правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

установи, організації та ретельно їх виконувати;  

– нести відповідальність за виконану роботу на базі практики;  

– підготувати відповідно до вимог програми практики звіт про 

проходження практики та у визначений строк надати його керівнику практики 

від кафедри, а також щоденник та інші матеріали;  

– своєчасно скласти диференційований залік з практики.  

За наявності вакантних штатних посад студенти можуть бути зараховані 

на ці посади, якщо коло обов’язків закріплених за нею відповідає вимогам 

програми практики. 

Студенти зараховані на штатні посади зобов’язані ознайомитися з 

основними положеннями Кодексу законів про працю та іншими законодавчими 

актами з питань трудового права в Україні, а також з посадовими інструкціями 

працівників підрозділу, у якому працюють для усвідомлення функції, 

повноважень та посадових обов’язків.   

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Студентам-практикантам необхідно ознайомитися із нормативно-

правовими документами щодо бази практики та у звіті надати їх опис, 

характеристику та (по можливості) власні зауваження.  

 

Завдання від кафедри: 

– ознайомитися з основними напрямами діяльності установи, організації, 

підприємства – бази практики, її структурою, організацією здійснюваної 

культурно-мистецької діяльності;  

– ознайомитися із положенням про роботу закладу (відділу),  посадовими 

інструкціями працівників, проектами та заходами, які здійснюються базою 

практики; 

– опрацювати нормативно-правову базу з питань культури і мистецтва, а 

також нормативно-методичну документацію, яка регламентує роботу бази 

практики; 

– визначити внутрішні та зовнішні взаємозв’язки із іншими закладами 

культури та структурними підрозділами бази практики; 

– надати характеристику організації робочого місця працівника;  

– підготувати виступ на підсумковій конференції з висвітленням 

досвіду роботи колективу бази практики по реалізації важливих (міжнародних) 

проектів.  

Завдання від бази практики: 

– вивчити нормативно-правові та методичні матеріали, які 

регламентують діяльність бази практики; 

– вивчити матеріали з питань інноваційних проектів за напрямом 

діяльності установи;  

– взяти участь у підготовці проектів культурно-мистецьких заходів;  

– опрацювати документи, які містять виклад місії установи, концепції 

(стратегії) її розвитку;  

– взяти участь в організації роботи щодо впровадження передового 

досвіду культурно-мистецької діяльності. 



 

6. КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ - ЕКСПЕРТА-

МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ ТА РОБОТА НАД НИМИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ. 

В стандарті вищої освіти першого бакалаврського рівня перераховані 

компетентності, які мають бути притаманними випускникові закладу вищої 

освіти, фахівцеві - експерту-мистецтвознавцю, у тому числі і у площині 

практичної складової.  

У загальних компетентностях:  

- Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання досягати 

успіху. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та 

прийняття рішень на основі аналізу отриманої інформації. 

- Здатність до планування і управління про’ктами. 

- Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності. 

- Уміння аргументувати власну позицію. 

Відповідності фахових програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми: 

- Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма 

елементами теоретичних та практичних знань з образотворчого та 

декоративного мистецтва. 

- 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 створювати та реалізовувати власні методики у галузі 

експертної діяльності, аргументовані знанням мистецьких стилів 

різних епох та володінням техніками, прийомами та методиками 

дослідження. 

- Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати 

їх в інтерпретації художнього образу в експертній діяльності. 

- Здатність збирати, аналізувати та синтезувати мистецтвознавчу 

інформацію та дані із суміжних галузей науки і застосовувати її при 

проведенні експертизи. 

- Здатність демонструвати базові навички ділової комунікації, уміння 

організувати діяльність у професійній сфері, працювати у команді 

фахівців. 

- Здатність презентувати результати власної діяльності на вітчизняних 

та міжнародних майданчиках. 

 

 



Програмні результати навчання (відповідності програмних результатів 

навчання компонентам освітньої програми): 

- Уміння виокремити основні етапи розвитку світового та національного 

мистецтва, вміти виділити та обґрунтувати загальні засади та 

специфіку культурно-історичних процесів. 

- Здатність до використання різноманітних методів, інформаційних та 

комунікативних технологій для ефективного спілкування на 

професійному рівні. 

- Здатність обирати індивідуальну спеціальну область дослідження, 

виконувати план дослідження згідно з визначеними часовими рамками 

та завершувати кваліфіковану наукову працю. 

- 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. 

- Володіння понятійно-категоріальним апаратом та використання 

фахової термінології мистецтвознавства, застосування їх при 

проведенні наукових студій та публікації результатів дослідження. 

- 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. 

- Здатність вивчати та використовувати досвід світових мистецьких 

практик різного часу. 

- Здатність аналізувати актуальний стан та тенденції розвитку сучасного 

мистецтва. 

- Глибокі знання про сучасні засади функціонування та організації 

культури і мистецтва. 

- Здатність створювати власний авторський продукт у жанрі мистецької 

критики на основі художньо-естетичного аналізу творів мистецтва та 

явищ і процесів культури. 

- Володіння методологією техніко-технологічного та фізико-хімічного 

дослідження творів мистецтва. 

- Володіння основами атрибуції та оцінки культурних цінностей, 

здійснення експертного мистецтвознавчого дослідження. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість експертної оцінки. 

- Здатність адаптувати діяльність у сфері мистецтвознавчої 

експертизи до вимог і умов ринку. 

 

Важливо вже під час переддипломної практики ґрунтовно опрацювати 

положення стандарту освіти, осмислити шляхи оволодіння перерахованими 

компетентностями і прагнути виконувати отримувані доручення розуміючи їх 

місце у процесі власного становлення як фахівця. 



Студент-практикант зобов’язаний, осмисливши компетентності, якими 

повинен володіти сучасний фахівець - експерт-мистецтвознавець та 

співставивши їх з вимогами кадрового підрозділу установи до персоналу, 

підготувати власне професійне резюме. 

 

7. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ: 

Усі різновиди діяльності студентів під час практики та підготовки звітних 

матеріалів плануються кафедрою виходячи із того, що практика студентів 4 

курсу є переддипломною тобто такою, що підсумовує набуті впродовж 8 

семестрів навчання студентів знання та навички та закладає підґрунтя 

подальшого професійного зростання.  

Під час цієї практики студентам пропонується розглянути майбутню 

можливу роботу з точки зору проведення експертизи торів мистецтва, 

можливості зробити експертний висновок; спробувати свої сили на тих 

посадах, які вони можуть обіймати, виходячи зі своєї спеціалізації.  

 

У результаті виконання програми практики студенти повинні 

ознайомитися з:  

– нормативно-правовою, методичною та організаційно-розпорядчою 

документацією установи, до якої студент направлений на практику;  

– організаційною структурою, виконуваними завданнями, функціями, 

матеріально-технічною базою установи;  

– складанням та оформленням планів, звітів, проектів, заходів 

здійснюваних співробітниками установи;  

– культурно-мистецькою діяльністю структурного підрозділу базової 

установи;  

 – шляхами доведення інформації про діяльність установи до споживачів 

послуг тощо. 

 

Усвідомивши, після вивчення нормативно-правових документів, роль та 

значення бази практики студенти розуміють доцільність її структури та 

окремих підрозділів і напрацьовують уміння та навички:  

– проводити технологічні дослідження творів мистецтва; 

– визначати датуючи ознаки з метою встановлення часу створення 

творів мистецтва;   

– обробляти матеріали проведення технологічної експертизи за 

допомогою засобів програмного забезпечення бази практики;  

– здійснювати пошук необхідної літератури для підтвердження 

отриманих даних; 

– вміти робити експертне заключення та експертний висновок; 

– вміти мислити аналітично для прийняття особистого висновку; 

– розробляти та впроваджувати отримані практичні навики на 

практиці при дослідженні творів мистецтва; 

– використовувати по можливості отримані результати при написанні 

бакалаврської роботи.  . 

 



Під час практики студенти працюють над щоденником, звітом та іншими 

матеріалами. 

Щоденник є основним документом, тому студент зобов’язаний регулярно 

протягом всього терміну практики його заповнювати, постійно мати при собі 

під час перебування на базі практики, а також при потребі надавати його для 

перевірки викладачу-керівнику або керівнику від бази практики для поточного 

контролю.  

Виконання індивідуального плану проходження практики заповнюється 

студентом щоденно.  

Водночас із поглибленим вивченням завдань, над якими працює установа 

студенту-практиканту з можливістю підготувати тези виступу на підсумковій 

конференції молодих вчених НАКККіМ.  

 

8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТОМ ПІСЛЯ 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИКИ 

Після завершення практики студенти надають в електронному та 

друкованому вигляді керівнику практики від кафедри: 

– звіт про проходження переддипломної практики в БНТЕ «АРТ-

ЛАБ», який має містити характеристику бази практики, її структури та 

основних напрямів діяльності; аналіз роботи структурного підрозділу (місця 

практики) та його ролі в структурі установи; огляд законодавчого та 

методичного забезпечення бази практики; самоаналіз власного проходження 

практики з фотографіями, презентаціями у Microsoft PowerPoint, тощо; 

– щоденник практики з викладом змісту виконаних завдань 

відповідно до програми практики. 

Оформлення звітних матеріалів з проходження практики здійснюється 

українською мовою на аркушах А4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем. 

Міжрядковий інтервал – одинарний. Мінімальний обсяг звіту 7-8 сторінок. 

Титульну сторінку розміщено в додатку. 

  

9. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

На підставі власних матеріалів перевірки проходження студентами 

практики та отриманих матеріалів студентів керівник від кафедри оцінює: 

– ведення щоденника: планування та аналіз виконання завдань; 

– вміння працювати на приладах; 

– ґрунтовність звіту з отриманих даних; 

– вміння використовувати отримані матеріали до заліку та підготовки 

до конференції. 

 

Після перевірки наданих матеріалів керівник оцінює їх та вносить 

пропозицію щодо допуску студента до заліку.  

Для проведення заліку створюється комісія, до складу якої входять 

викладачі кафедри, керівники практики від Академії, а також (по можливості) 

керівники від баз практики. 

Під час заліку оцінюється як виступ студента, так і надані матеріали з 

точки зору вичерпності змісту та дотримання вимог щодо їх оформлення. 



Впродовж двох тижнів після завершення практики призначається 

підсумкова конференція, під час якої виступають керівники практики з 

аналізом проведення практики та пропозиціями щодо покращення її 

проведення у майбутньому та уникнення недоліків, які мали місце.  

Студенти у своїх виступах висловлюють своє бачення власної готовності 

до практики, відповідності баз практики їх баченню установ, у яких вони хотіли 

б працювати після завершення навчання та креативним напрямам діяльності баз 

практики.    

Під час конференції керівництвом кафедри та інституту оцінюється 

рівень проведення переддипломної практики, ґрунтовність здійсненого аналізу, 

глибину спостережень та висновків студентів та інші аспекти, що визначаються 

робочою програмою практики.  

Остаточна оцінка студентів виставлена за 100-бальною шкалою 

заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки.  

 

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право 

проходження практики впродовж семестру у позааудиторний час. Студент, 

який не повною мірою пройшов практику з поважних причин, може отримати 

додаткові завдання від кафедри.  

 

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Бали Оцінка за національною шкалою За ECTS 

90 – 100 відмінно А 

89 – 82 добре B 

81 – 74 добре C 

73 – 64 задовільно D 

63 – 60 задовільно E 

35 – 59 незадовільно (необхідно виконати додаткову роботу) FX 

1 – 34 незадовільно (необхідна значна подальша робота) F 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

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. 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. 

4. Косолапов А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений 

искусства / Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос.Эрмитажа, 2010. 

170 с.: ил. 



5. Український мистецтвознавчий дискурс : колективна монографія / За заг . 

ред. д. і. н. В. В. Карпова; НАКККІМ. Рига: Izdevniec ī ba “BaltijaPublishing”, 

2020. С.20-70; 87–113. 

6. Андріанова О.Б., Біскулова С.О. Живкова О.В., Тимченко Т.Р., Чуєва К.Є. 

Технологічні дослідження творів мистецтва з колекції Музею Ханенків // 

Наука. Мистецтво. Студії. Освіта. Методичний посібник. К.: Фенікс, 2019. 40 с. 

7. Андріанова О., Біскулова С., Перевальський В., Чуєва К., Шостак О. 

Технологічні дослідження творів європейської графіки з колекції музею 

Ханенків // Наука. Мистецтво. Студії. Освіта. Методичний посібник. К.: Фенікс, 

2020. 64 с. 

8. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной 

живописи : учеб. пособ. / под ред. Ю. И. Гренберг. Москва : ГосНИИ 

реставрации, 2000. 179 с. 

 

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. 

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

2012. 



10. Eastaugh, N., Walsh V., Chaplin, T., Siddall, R. Pigment Compendium: Optical 

Microscopy of Historical Pigments // Elsevier ltd, 2008. 960 p. 

 

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 

9. www.art-lab.com.ua Сайт БНТЕ «АРТ-ЛАБ» 

 

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/
http://www.art-lab.com.ua/
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