
ffi
.Щругий (магiстерський) piBeHb

Статус дисцип.пiltll
вlдповцно до
навчального плану

Виробнича практика

Курс

III

I,

I,

II

II,

Щиференцiйований залiк I, II, III семестри

Загальна кiлькiсть годин - 390 годин, кредитiв СКТС - 13

Мова вIIкладання УкраiЪська

Частково: Англiйська (роз'яqнення англомовноi термiнологii)
Що буде вIlвчатtIся
(предмет
llавчанняr)

Проходження виробничоi практики вiдбуваеться на базi музе'r'в чи
наукових лабораторiй. Головним завданням проходження практики
с ознайомлення студентiв iз автентичними зразкчlми старожитностей
рiзних груп зберiгання в музеях, для того, щоб отримати базовi
навички визначення особливостей старожитностей - дослiдження
патини, особливостей поверхонь, старiння металiв, вiдмiннiсть у
використаннi TexHik та матерiалiв у давнину в порiвняннi iз
сучаснiстю. Спостережливiсть та ретельнiсть пiд час роботи iз
предметами старовини iз колекцiй музеiъ дозволить вiдчуги суттеву
рiзницю мiж автентичними зразками та пiдробками.

i 
Чоп,у ltc цiкаво/tlоr,рiбIlо

i Bllll.taTlI (пlста,

]завланIlя)

I

|Об'сктамИ вивченнЯ: робота з автенТичнимИ ЗР€ВКЧl]'IИ

| 
старожитностей рiзних груп зберiгання в музеях

|Мета - набуття базових навичок у визначеннi назви предметiв, ix
| 
науковоi атрибуцiт, встановлення особливостей технологiй

| 
виготовлення, застосованих давнiх TexHiK, особливостей старiння

I

| 
поверхнi, що необхiдно головним чином для набуття навичок до
проведення комплексних наукових дослiджень предметiв
мистецтвознавчоt експертизи.
Завдання:
- формування теоретичних знань з музейноi справи;
- навчитИ здобувачiВ базовиМ навичка]\.{ наукового опису
старожитностей;
- засвоення необхiдноi термiнологiт, основних понять та
визначень з музейноi справи, зокрема фондовоi роботи;- формування практичних навичок та yMiHb iз вiдчутгя]
вiдмiнностей мiж автентичними зрчLзкztми предметiв старовини вiд ikI
сучасних реплiк та копiй, вивчення особливостей автентичнихl

СIlлабчс
ВllробlIllчоi практIlкlI

спецiальнiсть: 0]з Образотворче мистецтво. декоративне
]чIистецтво, реставрацiя

Га;rузь знань: 02 Культура i мистецтво

PiBeHb вищот освiгrr

Се*rестровий контроль

обсяг дисциплiнй:
кредити €кТС/
кIлькlсть годин



,I

музеЙних предметiв.

ПререквiзлIти (попереднi
KoNIIIeTeHTI{ocTi, необхiдн
для вllвчеItItя
дtlсцIrплiltIt)

Щля здобувачiв, якi пройшли навчання за першим ocBiTHiM
piBHeM (бакалавр) з вiдповiдноi спецiальностi (023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя):
- знання вiдомостей про розвиток свiтового та украiЪського
мистецтва, що дозволяе визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB
мистецтва рiзних стилiв для розумiння принципiв створення
колекцiй на ik базi;
- вмiння визначати автентичнiсть культурних цiнностей для
}кладання експертного висновку;

- вмiння визначати BapTicTb предметiв старовини,

Щля здобувачiво якi не мають вiдповiдноi пiдготовки:
- знання з icTopii, фiлософii, лiтератури, мистецтва;

- знання соцiокультурних чинникiв та особливоотей iсторичноi доби,
що впливають на формування культурного контексту;
- вмiння працювати з iсторичними джерелчlп,lи, верифiкувати
отриману iнформацiю;

- вмiння аргументовано вiдстоювати власну думку.

oTnltMaHi пiсля вивчення
дисциплiнлl)

(компетентlIостi,
lнmецrальна:
- Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та
проблеми у галузi образотворчого мистецтва, декоративного
мистецтва i реставрацii, а також експертизи TBopiB мистецтва пiд час
практичноi дiяльностi або у процесi навчання, що передбачае
застосування системи lнтегрованих знань
та експеDтизи. спDямованих на Dозвиток

з теор11, lcTopll мистецтва
златностi особистостi по

креативноi самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сферi
мистецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.
заzальнi;
- Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).
- Вмiння виlIвляти, ставити та розв'язувати проблеми.
- Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiда.гlьно та свiдомо.
фаховi:
- Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi

мистецьких об'сктiв, формулювати кiнцеву мету
реставрацiйного втручання у вiдповiдностi до вимог
сучасноi науковоi реставрацii.- Володiння теоретичними i методичними засадами навчання
та iнтегрованими пiдходами до фаховоi пiдготовки
художникiв образотворчого i декоративного мистецтва та
pecTaBpaTopiB TBopiB мистецтв4 плаЕуваннrI власноi
науково-педагогiчноi дiяльностi.

- Здатнiсть до використаннrI сучасних iнформацiйно-
комунiкативних технологiй в KoHTeKcTi проведення
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень.



Чому можна навчитися
(результати навчання)

- Вмiти аналiзувати i пояснювати iсторичнi, культурологiчнi,
соцiокультурнi, художньо-естетичнi аспекти розвитку свiтового та

украТнського образотворчого i декоративного мистецтва.
- Iнтерпретувати та застосовувати семантичнi, iконологiчнi,
iконографiчнi, формально-образнi i формально-стилiстичнi чинники
образотворення.
- Володiти iнновацiйними методами та технологiями роботи у
вiдповiдних матерiалах за спецiалiзацiями.
- Використовувати сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii в
освiтнiй та музейнiй справах.
- Здiйснювати пошук iнформачii стосовно об'екту дослiдження.
- Визначати мету, завдання та етапи мистецькоТ, реставрацiйноi,
дослiдницькоi та ocBiTHboT дiяльностi, сприяти оптимtlльним
соцiально-психологiчним yMoBzlM для якiсного виконання роботи.
- Вмiти спiлкуватися з представникЕIми iнших професiйних груп

рiзного рiвня, працювати у мiжнародному професiйно}lу !ер9Д9дцЩ!:

]]]i

i'.;S;:. ,

Форми оцiнювання студентiв:
- семестрове оцiнювання:
Оцiнювання роботи пiд час практичних зЕlнять - 30 балiв / 18 балiв.
1. Пiдготовка презентацii щодо предметiв з музейноi колекцii - 30

балiв / 18 балiв
2. Участь у наукових конференцiях, публiкацiй у наукових та
науково-популярних виданнях iз результатаI\,1и проходження
практики - отриманими пiд час проходження практики навичкtlми

- 30 быriв / 18 балiв

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

пiдсумкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - диференцiйований залiк;
максимальна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент _ 40 ба.rriв

Як мо:кна
користуватися набутиiuи
знаннями l вDIIIIIIями
(комшетеllтностi)

@одження практики компетентностi дають
змогу працювати .u фu*о*,
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикJIадне
мистецтво);
мистецтвознавець експерт;
науковий спiвробiтник музею та закладiв музейного типу;

оцiнювач TBopiB мистецтва;
аукцiонiст.
гаJIерист
Набутi компетентностi дzIють змогу стати спiвробiтником apxiBy,

музею, аукцiонного дому та iнших закладiв мистецтва i культури,

держслужбовцем в органах управлiння у сферi купьтури, займатися

iндивiдуальною дiяльнiстю в галузi експертизи, культури та
мистецтва, дослiдницькою дiяльнiстю
Види дiяльностi: лекцii, прослуховування та ведення екскурсiй,
самостiйна практична робота, науково-фондова робота,
експозицiйна робота.
Методи навчання: лекцiя, дiатlог, демонстрацiя, аналiтичний,
iндуктивний, дослiдницький, створення презентацiй

Критерii оцiнrовання
(екза]uенацlина
полiтика)

навчальна логiстлlка



Форми навчання: групова, iндивiдуальна

- Бойко-Гагарiн А.С. Музей, що заробляе. Manual NIя
маркетолога. КиiЪ: Логос, 2020.200 с.

- Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств.
Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.: В.
Шевчук,2009.

- Iндугний В.В. Ринки культурних цiнностей: порiвняльний
аналiз. Вiсник нацiона_llьноi академii керiвних кадрiв
культури i мистецтв : щоквартЕrльний науковий журнал. К.:
Мiленiум,2014. М 1. С. 19-27.

- Платонов Б.О. Колекцiонування культурних цiнностей:
курс лекцiй. К.: HAKKKiM,2016. 108 с.; iл.

- Платонов.Б.О. Основи оцiночноi дiяльностi: пiдруrник.
К.: HAKKKiM, 2013. 227 с., iл.

- Салата О.О. Основи музеезнавства: навчально-методичний
посiбник. Вiнниця: ТОВ кНiлан-ЛТ.Щ>, 2015. 164 с. ISBN
978-966-924-|17 -7

- Разгон А.М. Научное описttние музейньж предI\,{етов.

Методические указания. Министерство культуры РСФСР.
Москва: Госуларственное издательство культурно-
просветительской литературы, 1954. 55 с.

- Рекомендации по методике сверки музейного фонда и по
заполнению итогового акта и приложений к нему.
Отв.ред. Ромейко А.А. Приложение к письму
Министерства культуры УССР J',lЪ 9-508/7 от 8.07.1986 г.
Киев: Квирту ПВО, 1986. 15 с.

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи. Jф 1147 вiд
20.07.2000 кПро затвердження Положення про Музейний
фонд УкраiЪи>.

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни. J\Ъ 1343 вiд26
серпня 2003 р. кПро затвердження Порядку проведення
державноi експертизи культурних цiнностей та розмiрiв
плати за if проведення>.

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи. Jф 1447 вiд
26.09.2002 кПро затвердження Методики грошовоi оцiнки
пам'яток).

- Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи. Ns 466 вiд
1 2.08. 1 992 <Про .Щержавний реестр нацiонального
культурного надбання>.

- Наказ MiHicTepcTBa культури Украihи. ]ф 433 вiд
17.05.201 8 р. кМетодичнi рекомендацii з проведення

Iнформаuiйпе
заоезпечення

l

з фонлу та репозитарiю
HAKKKIM ,:.



держttвноi експертизи культурних цiнностей>.

- Наказ MiHicTepcTBa культури УкраiЪи. Ns 580 вiд
2|.07.20|6 р. кПро затвердження Iнструкцii з органiзацii
облiку музейних предметiв>.

- Наказ MiHicTepcTBa культури УкраiЪи. Ng 653 вiд
25.10,2001 р. кПро затвердження Порядку зЕIнесення

унiкальних пам'яток Музейного фонду УкраiЪи до
.Щержавного реестру нацiонального культурного
надбання>.

- Закон УкраiЪи пПро охорону культурноi спадщини>.

- Закон Украiни кПро культуру>.

- Закон Украiни <Про музеiтамузейну справу).

- http/Лibrary.nakkkim.edu.ual елекгронrпай каталог бiблiотеrсr
Нацiона-тьноТ академii керiвнш< кадрiв культури i мисгецгв

локацiя та матерiально-
технlчне заоезпечення Нацiональний заповiдник кКиево-Печерська лавра)

Нацiональний музей мистецтв iMeHi Богданата Варвари XaHeHKiB

Щержавний музей театрального, музичного та кiномистецтва

Нацiональний iсторико-культурний заповiдник <Киево-Печерська
IIавра>

Нацiона-пьний центр народноi культури кМузей IBaHa Гончара>

Нацiональний музей кКиiЪська картинна галерея>

Нацiональний художнiй музей УкраIни

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

Iнститут нститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

l

ж

Бойко-Гагарiн Андрiй Сергiйович - доктор iсторичних наук

i202| р.),доцент кафедри мистецтвознавчоi експеритизи, автор бiльш
нiж 200 наукових публiкацiй у галузi нумiзматики, бонiстики.

фалеристики та музеезнавства, в тому числi: 3 одноосiбнi монографii;
5 статей у виданнях, включених до мiжнародних науково-метричних
5аз Scopus та Web of Science; в га;rузi iнклюзii отримано патент на

корисну модель Нумiзматичну тактильну модель монети.
зареестрований в Укр.ЩержПатент Jф UA |2З579 U; зареестровано

26.02.20l8 р.

Iнфорпrацiя про наyково-
педагогlчного



Виробнича практика дозволяе впорядкувати знання з рiзних галузей
знань, уточнити okpeMi складовi з icTopii та Teopii мистецтва,
розвинути аналiтичнi навички, вдосконшIити вмiння з атрибучii
TBopiB за стилiсТикою, систематИзуватИ та використовувати набутi
компетенцii у практичнiй дiяльностi в галузi мистецтвознавства та
мистецькот експертизи. Виробнича практика на базi музею дозволить
здобувачу ознайомитись iз автентичними зрчвка]ии з музейнот
колекцiт, дослiдивши якi, сформуються базовi навички для
подальшоi роботи в га_тlузi мистецтвознавчоТ експертизи
допоможуть при здiйсненнi наукового дослiдження в процесi

при написаннi наукових публiкацiй iз використанням в якостi
джерел вивчення музейних предметiв, Bci учасники ocBiTH
дiяльностi дотримl,ються полiтики академiчноi доброчесностi,
визначеноi вимогами HAKKKiM, що е

Розробник

Обговорено на засiданнi групи

Гарант ocBiTHboT програми

Затверджено

Завiдувач кафедри

Iнституту практичноi

Щиректор iнституту

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

пiдпис, ПIБ

забезпечення ocBiTHboT програми

пiдпис, ПIБ

пiдпис, пiб

степан Iванович

Полiтика
акад ем iчн оi'.до бр о ч есн о cI
l

Лirrк lra дIIсцrtllлiну


