Силабус навчальної дисципліни
«Експертиза предметів культової атрибутики»
назва дисципліни
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Статус дисципліни відповідно
до навчального плану

Обов’язкова навчальна дисципліна

Курс
Семестр

4
8

Семестровий контроль

екзамен

Обсяг дисципліни: кредити
ЄКТС/кількість годин

Загальна кількість годин – 105 годин , кредитів ЄКТС – 3,5:
аудиторні години – 48 (лекційні – 24 год., практичні заняття – 24
год.), для самостійної роботи здобувачів визначено 57 год.)

Мова викладання

українська

Що буде вивчатися
(предмет навчання,)

Предметом навчання є вивчення культових атрибутів. Культов
атрибути входять у галузь декоративно-прикладного мистецтва. Для
їх мистецтвознавчого дослідження й атрибуції важливими є питання
розвитку технічних прийомів і засобів виготовлення, зміна матеріалів
у різні історичні епохи, династії майстрів. Отже, формування складу
культових атрибутів відбувалось у процесі розвитку канону
Богослужінь і зміни художніх стилів.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати (мета, завдання)

Мета дисципліни – сформувати у здобувачів цілісні знання про
галузі церковного мистецтва, їх особливості і традиції. Дати
здобувачам фахове розуміння особливостей культової атрибутики у
різні художні епохи. Сформувати навички проведення атрибуції й
експертизи предметів культової атрибутики на основі наукових знань
і методів.

Завдання :
- формування у здобувачів корпусу теоретичних знань про
предмети культової атрибутики;
- прищеплення практичних навичок у галузі експертизи
творів церковного мистецтва;
- сформувати здатність до класифікації творів і виробів
церковного мистецтва за групами;
- розкрити термінологію більшості понять, що існують у
церковному мистецтві;

прищепити здобувачам знання технічних прийомів у
контексті властивостей матеріалів;
- розкрити здобувачам семантику форм, оздоблень виробів у
зв’язку з Богослужбовими практиками;
- навчити здобувачів розрізняти художню стилістику
формотворення і декорування священних предметів;
розкрити шляхи визначення регіону походження окремих
творів церковного мистецтва;
- сформувати розуміння художньої цінності виробу;
Для успішного вивчення «Історії декоративного мистецтва»
Пререквізити (попередні
здобувачам
необхідно знати:
компетентності, необхідні для
вивчення дисципліни)
- знання відомостей про розвиток світового та українського
-

мистецтва, що дозволяє визначати спільні риси та
відмінності предметів культової атрибутики різного часу та
стилів;
- знання техніки виконання різноманітних предметів
культової атрибутики;
- вміння визначати час створення окремих предметів
розуміти їхні стилістичні особливості.
Пореквізити (компетентності, Інтегральна:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичн
отримані після вивчення
проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного
дисципліни)
мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій, положень і методів та
характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав
свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання
досягати успіху.
ЗК 5. Здатність застосовувати на практиці знання, навички та
уміння, набуті у результаті дослідницької роботи.
ЗК 6. Навички використання інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних
джерел та прийняття рішень на основі аналізу отриманої інформації.
ЗК 9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів
економічної діяльності).
ЗК 14. Уміння аргументувати власну позицію.

Фахові компетентності:
СК 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичн
закономірності розвитку образотворчого та декоративного
мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу.
СК 2. Здатність володіти основними класичними і сучасними
категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.
СК 3. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежност
між усіма елементами теоретичних та практичних знань
образотворчого та декоративного мистецтва.
СК 6. Здатність демонструвати достатньо високий рівень експертно

майстерності та спроможність до її вдосконалення через застосування
відповідних практичнихі лабораторних методик.
СК 7. Здатність здійснювати експертну діяльність на баз
професійних знань, мистецтвознавчих та практичних камеральних
лабораторних досліджень.
СК 8. Здатність створювати та реалізовувати власні методики у
галузі експертної діяльності, аргументовані знанням мистецьких
стилів різних епох та володінням техніками, прийомами та
методиками дослідження.
СК 10. Здатність оперувати професійною термінологією в сфер
фахової діяльності мистецтвознавця-експерта.
СК 11.
Здатність
збирати,
аналізувати
та
синтезувати
мистецтвознавчу інформацію та дані із суміжних галузей науки
застосовувати її при проведенні експертизи.
СК 12. Здатність демонструвати базові навички ділової комунікації
уміння організувати діяльність у професійній сфері, працювати у
команді фахівців.
СК 15. Здатність застосовувати традиційні та альтернативн
інноваційні технології в процесі експертної діяльності та
мистецтвознавчої експертизи.
Чому можна навчитися
(результати навчання)

Здобувачам навчальної дисципліни «Експертиза предметів
та атрибутів: культова атрибутика»
РН 1. Грунтовні знання з історії образотворчого мистецтва
декоративного
мистецтва та реставрації,
мистецтвознавчо
експертизи, основ законодавства у галузікультури і мистецтв.
РН 2. Глибокі знання визначеної сфери дослідження у поєднанні з
знаннями загальної наукової дискусії.
РН 3.
Володіння
техніками,
прийомами
та
методиками
мистецтвознавчого аналізу та експертизи, атрибуції мистецьких
творів і пам’яток культури.
РН 5. Здатність до використання різноманітних методів
інформаційних та комунікативних технологій для ефективного
спілкування на професійному рівні.
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 мистецтвознавчо
літератури, узагальнення та аналізу мистецького матеріалу
дотриманням норм академічної доброчесності, принципами
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив
розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.
РН 8.
Володіння
понятійно-категоріальним
апаратом
т
використання фахової термінології мистецтвознавства, застосування
їх при проведенні наукових студій та публікації результатів
дослідження.
РН 16. Володіння методологією техніко-технологічного та фізико
хімічного дослідження творів мистецтва.
РН 17. Володіння основами атрибуції та оцінки культурних
цінностей, здійснення експертного мистецтвознавчого дослідження.
РН 20. Здатність оцінювати та забезпечувати якість експертно
оцінки.

РН 21. Здатність адаптувати діяльність у сфері мистецтвознавчої
експертизи до вимог і умов ринку.

Критерії оцінювання
(екзаменаційна політика)

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.
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
(у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за
виконання самостійного завдання, участі у семінарі, а також бали,
які отримані за підсумкову роботу (екзамен).
підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання – екзамен;
максимальна кількість балів, які може отримати здобувач – 20
балів
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
(у формі тестування), презентації тощо; бали, отримані за
виконання самостійного завдання, участі у семінарі, а також бали,
які отримані за підсумкову роботу (екзамен).
Умовою допуску до підсумкового оцінювання є отримання
здобувачем 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 семінарах, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни.
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).
Оцінка здійснюється за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових
балів (60) має право отримати підсумкову оцінку за семестр за

Як можна користуватися
набутими знаннями і
вміннями (компетентності)

Навчальна логістика

результатами поточного 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.
Ефективному використанню набутих знань і вмінь сприятимуть
набуті загальні компетентності:
- здатність впровадження у професійну сферу державної мови,
користування нею усно і письмово;
- здатність до абстрактного узагальнення мистецтвознавчого
багажу і його інтегрування в систему загальних культурних
цінностей українського соціуму;
- комунікувати з фахівцями різних сфер мистецтвознавчої науки
- здатність до особистої креативності;
Фахові компетентності:
- можливість знайти фах мистецтвознавця (образотворче,
декоративно-прикладне мистецтво, реставрація);
- можливість стати мистецтвознавцем-експертом у різних галузях
мистецтва (аукціоніст, оцінювач творів мистецтва);
- стати науковцем-музейником, працівником архіву;
Навчальний курс «Експертиза предметів та атрибутів:
культова атрибутика» складається з циклу лекцій і
семінарських/практичних занять, а також самостійної роботи,
структурованих у двох змістових модулях. Проходження кожного
модуля передбачає здійснення рубіжного контролю.
Змістовий модуль 1. Церковне мистецтво: середовище, простір,
структурування
1.1. Православний храм та розвиток його композиційних структур
1.2. Католицький храм та його архітектурні складові
1.3. Особливості набору меблів у православному храмі
1.4. Особливості набору меблів у католицькому храмі
1.5. Ґенеза православного іконостасу. Царські та дияконські врата:
проблеми формування структури і композиції
1.6. Еволюція вівтарної огорожі в історичному розвитку
католицького храму і канону
Змістовий модуль 2. Культова атрибутика як складова
церковного мистецтва
2.1. Хрести у православній традиції
2.2. Хрести у католицькій традиції
2.3. Священний посуд у православному храмі
2.4. Священний посуд у католицькому храмі
2.5. Світильники у християнському храмі
2.6. Релікварії, євангеліари й оклади Євангелій
2.7. Священне вбрання духівництва у християнстві
2.8. Тканини у церковному мистецтві
Форма контролю – екзамен
Методи навчання:
Вербальний (лекція, діалог)
Практичний метод (семінар, практичне заняття, екскурсія)
Наочний метод (демонстрація презентацій, відео)
Самостійна робота з навчально-методичною літературою

Інформаційне забезпечення
з фонду та репозитарію
НАКККІМ

(конспект, виконання презентацій, підбір зображень, вивчення
методики підготовки курсової роботи, анотації, статті);
– інформаційні методи новітніх комп‘ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-віртуальні);
– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання
рефератів, тез, статей);
– проєктний метод (курсова робота).
Форми навчання: стаціонар, заочна, дистанційна
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