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1.

Анотацiя (опиС) навчаЛьноТдисципЛiни (У т.ч. мiждисциплiнарнi

зв'язки):

Навчальна дисциплiна включена до плану пiдготовки здобувачiв
ДругогО освiтньогО рiвнЯ вищоТ освiтИ <магiстр>) та е частиною блоку
обов'язкових дисциплiн, а також мае мiждисциплiнарний характер,
утворюючи сталi зв'язки з iншими фаховими дисциплiнами. !исциплiна
<Експертна дiяльнiсть в галузi культури та мистецтва

вивча€ться на

Kypci (1
забезпечус пiдготовку мистецтвознавцiв-експертiв. Загальна

семестр) i
кiлькiсть годин

(лекцiйнi

- 4

))

1

-

180 годин (кредитiв еКТС - 6): аудиторнi години - б
ГоД., ceMiHapcbKi заняття - 2 год.), для самостiйноi роботи

студентiв визначено 174 год.).
щисциплiна знаходиться на перетинi гуманiтаристики i природничих наук.
Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисциплiна базуеться на знаннях з <IcTopii
мистецтва первiсногО суспiльства та Стародавнього Сходу>, <IcTopii
мистецтва Еллади i Риму>, <IcTopii мистецтва ВiзантiI та европейського
Середньовiччя>>, <IcTopiT мистецтва Iталiйського Ренесансу>>, <IcTopiT
мистецтва Пiвнiчного Вiдродження)), <IcTopiT мистецтва ЗахiдноТ Свропи
XVII_XVIII ст.)), KIcTopiT мистецтва Захiдноi Свропи XIX ст.)), <IcTopiT

мистецтва ЗахiдноТ европи та ГIiвнiчноТ Америки хХ ст.)), <IcTopiT
украТнського мистецтва)), <IcTopiT декоративно-прикладного мистецтва)),
<IcTopiT архiтектури>, <Аналiзу TBopiB мистецтва)), <основ iконографiТ>,
<Стилiв у cBiToBoMy мистецтвi>>, <Методологii i 'органiзацii наукових

дослiджень>>, <<Приладових дослiджень TBopiB мистецтва>>, <<Сучасних методiв
фiзико-хiмiчних та оптико-фiзичних дослiджень)). Щисциплiна е пiдсумковою,

тiсю, що узаг€Lпьнюс знання з icTopii мистецтва та вдосконzшюе розумiння

вiдмiнностей мистецьких проявiв.
2. Мета дисциплiни - забезпечуе систематизоване набуття теоретичних
знань та практичних BMiHb i навичок, необхiдних для експертних дiй з
творами мистецтва, предметами колекцiонування та антикварiатом рiзних
типологiчних груп та рiзних епох. В результатi вивчення курсу здобувачi
мають сформувати Для себе критерiт наукового пiдходу до питань
дослiдження, атрибучiТ та експертизи TBopiB мистецтва, предметiв
колекцiонування та антикварiату, а також отримати навички розв'язувати
складнi спецiалiзованi завдання у професiйнiй експертнiй дiяльностi.
3. Завдання
- сформувати чiтку систему теоретичних знань у г€tлузi експертизи;
- опанувати ocHoBHi методи i методики експертизи;
- навчити здобувачiв здiйснювати стилiстичний, мистецтвознавчий,
MaTepi алознавчий та документознав чий аналiзи дослiдкуваних TBopi в
;
- навчити проводити атрибучiю пам'ятки, вмiти визначати ii мистецьку
та iсторико-культурну цiннiсть;
- сформувати навички роботи з рiзними джерелами iнформацii та вмiння
:

верифiкувати отриману iнформацiю;
ЗаСВОеНня необхiдноi термiнологii, основних експертних понять та
визначень;
сформувати практичнi умiння та навички з експертизи.
НаВЧиТи слухачiв складати та критично аналiзувати експертну
документацiю.
4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
Знання вiДомостеЙ про розвиток свiтового та украiнського мистецтва,
Що ДоЗволяс визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB мистецтва
рiзних стилiв i епох;

-

-

-

-

Знання соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичноiдоби, що
ВПлИВаЮТЬ на формування культурного контексту, стилiстики та
специфiчних рис TBopiB рiзних перiодiв;

вмiння визначати час створення та регiон походження окремих робiт,
розумiти ixHi стилiстичнi особливостi;
знання з icTopii художнiх TexHiK та технологiй.

У

резУльтатi опанування навчальноТ дисциплiни здобувачi повиннi
набути TaKi програмнi компетентностi:
iнmеzральна,.

-

ЗДатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та проблеми у
ГаЛУЗi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i реставрацii, а
ТаКОЖ ексПертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноТ дiяльностi або у
ПРОцесi Навчання, що передбачае застосування системи iнтегрованих знань з
ТеОРiI, icTopiT мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi
ОСОбИСтОстi до креативноi самореалiзацii iзлвикористанням iнновацiй у сферi
МИСТеЦТВОЗнавчоi експертизи та
комплекснiстю i
"uрч*raризу€
т
ься
невизначенiстю умов та вимог.
заzальнi:
вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми;

-

здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп
РiЗНОГО рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчноi
дiяльностi);
- здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi;
здатнiсть розробля,ги та керувати проектами;
здатнiсть дiяти соцiально вiдповiд€шьно та свiдомо.

-

здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних i технологiчних етапiв

розвитку суспiльства;
здатнiсть формувати

HayKoBi концепцii

на пiдставi

проведення

дослiдження тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi;
Здатнiсть проводи,lи дiагностику стану збереженостi мистецьких об'ектiв,
формулювати кiнцеву мету реставрацiйного втручання у вiдповiдностi до
вимог сучасноi HayKoBoi реставрацiТ;
ЗДатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних
ТехнОЛоГiЙ в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих, матерiалознавчих
та документознавчих дослiджень.
Опановуючи навчальну дисциплiну, здобувач повинен дотримуватися
академiчноi доброчесностi, визначеноi вимогами HAKKKiM.
5.р льтати IIавчання за дисциплlноlо:

-

Результат навчання
(l. знати; 2. вмiти; 3. комунiкачiя;

4.

Форми

aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

(r,а/або методи i

Код

l

Результат навчаfiня

Знати:

понятiйно-

категорiальний апарат

фахову

2.

техllологii)
викладання i
навчання

та

термiнологiю
мистецтвознавс,гва.
Грунтовне розумiння icTopiT
мистецтва , дет&тьнi знання
визначенот
областi
дослiдження у поеднаннi iз
знаннями загальноi науковоi
дискусiТ.
Умiти: виокремити ocHoBHi
етапи розвитку свiтового
мистецтва, видiлити та
обrрунтувати загальнi засади
спечифiку культурноiсторичних гIроцесiв.
Вмiти розрiзняти стилiстичнi
ознаки та BiдMittHocTi манери
виконання рiзних митlliв.
Здатнiсть
збирати,
аналiзувати та синтезувати
мистецтвознавчу,
та
документознавчу
матерiалознавчу iнформачiю i
застосовчвати
1l
при
проведеннi експертизи.
Здатнiсть
знаходити,
критично
оцiнювати,
систематизувати,

та

iнтерпретувати

i

використовувати отриману

Лекцii,
ceMiHapcbKi

Методи
оцiнювання та
пороговий критерiй
оцiнювання (за
необхiдностi)

Опитування,
перевiрка завдань

iдсоток
ч

пiдсум
ковlи
оцlнцl
з

дисцип
лiни
20%

заняття

Лекцii,
ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
вiзуальний контроль

20%

iнформацiю
дiяльностi.

в

експертнiй

l Здатнiсть оперувати
|професiйною термiнологiсю в
сферi фаховоi' дiяльностi

J.

мистецтвознавця -експерта.
Здатнiсть до використання
рiзноманiтних методiв,
та
комунiкативних технологiй
для ефективного спiлкування
на професiйному piBHi.
Застосовувати отриманi
практицi;
iнтегрувати
професiйнi знання та навички

ЛекцiТ,
ceMiHapcbKi

заняття

Опитування,
перевiрка
презентаuiй

з0%

Опитування,
перевiрка
презентацiй

30%

iнформачiйних

4.

знання на
Здатнiсть
i

використовувати

експертнiй дiяльностi.

6.

ix

в

Сrriввiдношення результатiв

результатам и
спецiа,пiзацii

}Ia

вч

а

ння

(r

t

е rl б о

CeMiHapcbKi
заняття

IIавчаtlня дисцrrплiни

!!LвчанItя дисциплiни (кол
Програпr Hi резу,,rьта,t,и нав

Вмiти

аналiзувати

i

пояснювати

"r"рr"*,
культурологiчнi, соuiокультурнi, художньо-естетичнi

технологiчнi аспекти розвитку
краiнського, образотворчого i

мистецтва.

Iнтерпретувати

та

свiтового
декоративно

застосовувати aarunr*i,

iконологiчнi, iконографiчнi,

форма-llьно-образнi,
мально-стилiстичнi чинники образотворення.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi .а."б"
вiдображення iсторичних, соцiокультурних"

ономiчних

i

iз програмнимl|

в' яз kcl в о dltя вttбiркслвuх duсцчп.чiн якi lte вхоdяmь do блокiв

технологiчних етапiв роз""rпу

спiльства.
Володiти фаховою термiнологiсю, науково-аналiт"чпrчм
апаратом, проводити аналiз
систематизацiю
ктологiчного матерiал
Володiти методикою проведення наукових до*iдrr,.",

та

Здiйснювати пошук iнф<lрмацii

.ro.o"no обЪ*у

дослiдження.
Застосовувати у мистецькiй та дослiд"rцiпiЙ дi"пЙ*i
знання естетичних проблем образотворчого мистец,
екоративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi
принtlипи
вiзуального мистецтва.

7. Схема формування оцiнки (згiдно з п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 }ковтня 2018 р. наказ Nьls7_0).

система оцiнювання охоплюе вхiдний, поточний, модульнlлй

пiдсумковий koHTpo-1ti. Результати навчання здобувачiв виrцоi освiти

i
в

АкадемiТ оцiнюtоть за шкалою Академii, чотирибальною Шк€I]'Iою (<вiдмirrно>,
<добре>, <задовiльно)), ((незадовiльно>), шкалою СКТС (uA>, ((В)), (С)), ((D),

(Е), (IrX), (F)).
7.1.

].
2.
3.
4.
5.

Форми оцiнювання здобувачiв вищоТ освiти:
семестрове оцiнювання:
Конmрольна робоmа з mеJи ЗР* (mесm): - 25 балiв/ ] 5 балiв**.
Самосmiйне зqвdання I: РН 1.2. - 20 балiв/ t2 балiв.
Салtосmiйне завdання 2: РН L3, - 20 балiв/ ]2 балiв.

Провеdення колоквiулtу. РН l .3. - 15 балiв/ 9 балiв.
Пidсумкова конmрольна робоmа (екзаtиен); - 20 балiв / ]2 балiв,
* ЗР змiстовий
роздiл.

** максимальний балl порогiв бал для отримання позитивноi оцiнки

вiдповiдноТ форми контролю.

-

пidсумкове оцiнювання:еюOлrен.

7.2.

Органiзацiя оцiнювання

контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти
формують ceMecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали,
отриманi за контрОльнУ роботУ (у формi тестуваНня), преЗентацiТ тощо; быти,
отриманi за виконання самостiйного завдання, участi у колоквiумi, а також
бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу (екзамен).
зразки тестових завдань для контрольноi роботи, перелiк самостiйних
завдань, питання та завдання пiдсумковоl'контрольнот роботи с складовою
у
навчально-методичному комплексi з данот дисциплiни.
ЗМiСТ КУРСУ складас единий змiстовний роздiл. Змiстовий
роздiл включае

лекцiТ, ceMiHapcbKi заняття, самостiйну робо,гу здобувачiв вищоТ освiти, якi
завершуються контролем рiвня засвоення якостi програмного матерiа.пу
вiдповiдноi частини курсу.
rrцсуJико

ва роOота
/

(максимум)
MocTl

робота

олок]]lчм

ост1

робота

екзамен

20

25

15

(максимум)

(максимум)

(максимум)

20

20

(максимум)

максимум

Умовою лопуску до пiдсумковоТ роботи (iспиту) с отримання студентом
пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (крumuчнороЗрахунковuЙ мiнiлtум). При цьому обов'язковим с успiшне складання
контрольних робiт, виконання самостiЙних робiт та участь у колоквiумi,
передбачених робочою програмою навчаJIьноi дисциплiни.
Пl

,Ua

Семестрова

балiв
Мiнi"му"цl

Максиму

У

Пцсумков
а оцiнка

пiдсумкова
робота,/ екзамен

кiлькiсть
4в
80

]2

б0

20

10

м

0

з поважних причин
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснrоються у вiдповiдностi
до <Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM)) (вiд 31
жовтня 2018 р. наказ Jф187-0).
випадку вiдсу,гнос,гi здобувача вищоТ освiти

Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи впродовж усього
семестру. Злобувач вищоi освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) мае
ПраВо оТримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами контролю.
Здобувачi вищоi освiти, якi набрали протягом семестру менше 60 балiв,
обов'язково складають iспит.

Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi

е обов'язковою.

7.3. Шкала вiдrlовiдностi оцiнок
оцiнка за шкалою

HAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шкаJIою

90- l 00

вiдмirrно

А

82-89

Щобре

в

Задовiльно

с
д

74-8|

64-]з
60-63

з5-59
1-34

оцiнка за шкалою

Е
Незадовiльно

Fх
F

Сктс

Структура IIавчальноi lIисциIIJIiни.
Тема,гичний ttJlatt передбач ас 32 заIlятт,я
8.

Ns
пор,

назва теми

l

Усього

срс

Лекцii

1

2

обсяг IIавчаJIьних занять
(год.)
Сем.

J

4

5

6

1

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

змiсmовuй розdiл ]. Iсmорiя mа mеорiя експерmноi diяльносmi
20
2
Вступ. OcHoBHi поняття та термiни
22
Становлення та розвиток експертноi
дiяльностi в галузi культури та мистедтв за
кордоном та в YKpaTHi
Правова база експертноТ дiяльностi
зб
Змiсmовuй poзdLl 2, Меmоdолоziя експерmноi' diяльносmi
Види експертиз. Види експертноi
документацii та iх критичний аналiз
Мистецтвознавчi, матерiалознавчi та
документознавчi методи дослiдження

Всього за навчальною дисциплiною

Загальний обсяг 180 zod,,
Лекцiй - 4 zоd,
Семiнари - 2 zоd.
Самостiйна робота

-

17

42

l8
22

зб
42

60

2

2

180

4

,,

56

l74

в тому числi:

4 zod.

ПЛАНИ СЕМIНЛРСЪКИХ ЗАНЯТЪ
CeMiHapcbкe заняття 1. (2 год.) Мистец,гвознавчi, матерiалознавчi та
документознавчi методи дослiдження.
Оцiнюються повнота викладу, наочнiсть роботи, зокрема, наявнiсть у нiй
якiсних iлюстрацiй топдо. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.
Лiтература: б, 8, 9, 1.

1.
2.
3.

Питання до iспиту (1 семестр)
Мета i завдання експертизи в галузi культури та мистецтва.
Розкрити поняття (експертиза)).
Розкрити поняття <атрибучiя>.

4,
5,
6.
7.
8.
9.

Розкритипоняття((автентичнiсть>.
Розкритипоняття(вториннiсть>.
Розкрити поняття ((жанр)).
Розкрити поняття ((стиль)).
Розкрити поняття (напрям у мистецтвi>.
Типологiчнi груrlи дослiджуваних об'сктiв.
10. Загальний алгоритм дiй при проведеннi експертизи.
1
Способи датування дослiджуваних об'ектiв.
Мета та суть документознавчих дослiджень.
13. Мета та суть мистецтвознавчих дослiджень.
lVleTa та суть фiзико-хiмiчних дослiджень.
15. Методидокументознавчихдослiджень.
16. Мистецтвознавчiметодидослiджень.
Фiзико-хiмiчнi методидослiджень.
18. OcHoBHi прилади для проведення технiко-технологiчноiекспертизи.
Проблемнi питання в експертнiй дiяльностi.
20. fl,ocTaTHicTb, недостатнiсть, надлишковiсть дослiджень.
2|. Нормативно-правове регулювання експертноТдiяльностi в YKpaiHi.
22. Проблеми нормативно-правового регулювання експертноi дiяльностi в
YKpaiHi.
2З. Навчальнi заклади, що готують спецiалiстiв-експертiв у галузi культури
та мистецтв.
24. Органiзацii та установи, що провадять експертну лiяльнiсть в YKpaTHi.
25. Провiднi органiзацii та установи, що провадять експертну лiяльнiсть за
кордоном.
26. Пiдстави для проведення експертних дiй.
27. Розкрити поняття (державна експертиза)).
28. Вiдмiнностi судовоТ мистецтвознавчоТ експертизи.
29. Види експертноТ документацii.
30. Матерiали та технiки живопису. Специфiка експертизи.
З
Матерiали та технiки графiки. Специфiка експертизи.
З2. Матерiали та технiки скульптури. Специфiка експертизи.
ЗЗ. Матерiали та технiки декоративно-прикладного мистецтва: порцеляна
скло. Специфiка експертизи.
З4. Матерiали та технiки декоративно-прикладного мистецтва: дерево,
KicTKa. Специфiка експертизи.
35. Матерiали та технiки декоративно-прикладного мистецтва: мет€lл.
Специфiка експертизи.
З6. Матерiали та технiки декоративно-прикладного мистецтва: шкiра,
тканина. Специфiка експертизи.
З7. V[атерiали та технiки iсторичноТ ювелiрики. Специфiка експертизи.
З8. Мlатерiали та технiки предметiв нумiзма,гики та фалеристики. Спеuифiка

1.
|2.
l4.

|7.
l9.

l.

експертизи.

З9.

Матерiали та технiки предметiв фiлателii та фiлокартiТ. Специфiка

експертизи.

40.

I\4атерiали та технiки вiнтажнот та антикварноТ фотографiТ. Специфiка
експертизи.
Матерiали та технiки рукописних .tа друкованих документiв. Специфiка
експертизи.
Специфiка експертизи предметiв культовоi атрибутики.
Практичне завдання. Наукова атрибучiя твору живопису.
Практичне завдання. Наукова атрибуцiя твору графiки.
Практичне завдання. Наукова атрибуцiя твору скульптури.
Практичне завдання. Наукова атрибучiя ювелiрного виробу.
Практичне завдання. Наукова атрибучiя стародруку.
ПрактичНе завданНя. Наукова атрибучiя нумiзматичного об'скту.
Практичне завдання. Наукова атрибушiя об'екту фалеристики.
Практичне завдання. Наукова атрибучiя об'скту культовот атрибутики.

41.

42.
4з.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

9. PeKoMeHdoBaHi dлrcерела:
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Аксенов,
Лебедев.
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