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1.

Анотацiя (опис) навчальноi дисциплiни (у т.ч. мiждисциплiнарнi

звОязки):

Навчальна дисциплiна включена до плану пiдготовки здобувачiв
Другого освiтнього рiвня вищоТ освiти <магiстр>) та € частиною блоку
вибiркових дисциплiн, мае мiждисциплiнарний характер, утворюючи ста_гli
ЗВ'яЗки з iншими фаховими дисциплiнами. Щисциплiна <Галерейна справa>)
ВИВЧаеТЬСЯ На 1 Kypci (2 семестр) i забезпечус пiдготовку мистецтвознавцiв-

експертiв. Загальна кiлькiсть годин - 90 годин (кредитiв еКТС - 3):(лекцiйнi
- 14 ГоД., ceMiHapcbKi заняття - 14 год.), для самостiйноi роботи студентiв
визначено 62 год.).
,Щисциплiна спрямована на формування базових унiверсальних i
ПРеДМеТно-спецiалiзованих компетенцiЙ мистецтвознавця-експерта, дати
СТУДеНТаМ Спецiальностi <Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
РеСТаВрацiя> комплексне уявлення про специфiку менеджменту в галузi артiндУстрii, xapaKTepHi риси сучасного украiнського арт-ринку в KoHTeKcTi
Свiтового досвiду управлiння у сферi мистецтва, особливостi галерейноi
справи в сучаснiЙ YKpaiHi. Курс спрямованиЙ на формування у студентiв
теоретичних знань та практичних навичок у сферi арт-менеджменту,
галереЙноТ справи, якi BiH мiг би успiшно реалiзувати у своiй професiйнiй
дiяльностi.
ЛОгiкою мiждисциплiнарних зв'язкiв передбачено тiсний взаемозв'язок
("* прямий, так i опосередкований) контенту дисциплiни з наступними
дисциплiнами магiстратури: <Художня критика>; <<Митна iдентифiкацiя
КУЛЬТУРНих ЦiнностеЙ>>, <Обiг культурних цiнностей>>, <Фiлософiя сучасного
мистецтва)), <Iнструментарiй та методи оцiнки кулътурних цiнностей>>,
<Iсторiя формування визначних колекцiй cBiTy>>, <<Музейна справа>), <<Оцiнка
пам'яток культурноi спадщини).
2. Мета дисциплiни - дати студентам-мистецтвознавцям основи знань
ПРО ЗакоНи галереЙноi справи, принципи роботи г€LлереЙ, сформувати базовi
УяВЛенНя Про г€tлереЙну дiяльнiсть сучасноi УкраiЪи та дати пiдlрунтя для
можливостi реалiзувати себе в цiй галузi
3. Завдання

:

Навчити студента творчо засвоювати знання
галерейноi та аукцiонноi дiяльностi;

з

метою

удосконztлення

-

роЗкрити функцii

-

проводити дослiдницьку роботу, використовуючи результати

i

iсторичному вiдрiзку часу;

важливiсть дiЙ галерейництва

в

конкретному

дослiджень для атрибуцii та експертизи;
- засвоення ключових понять i принципi арт-менеджменту, г€Lлерейноi
справи;
знайомство з сучасними вимогами до дiяльностi галереТста;
формування уявлення про базовi категорii ринку та ринкових вiдносин
в арт-iндустрii;
роЗВиток самостiЙного сприЙняття процесiв украiнськоi галерейноi
дiяльностi;

-

оволодlння практичними вмiннями та навичками органiзацii подiй
у
сферi мистецтва.

Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
щля здобувачiв вищоi освiти з профiльною освiтою необхiднi:
знання сучасних тенденцiй розвитку арт-ринку;
- знання основних принципiв дiяльностi галереiста;
4,

-

опанування основами дiяльностi

зi

створення комерцiйно
успiшного арт-проекту;
знання способiв просування мистецького продукту на арт-ринок;
вмiння орiентуватися у функцiонуваннi сучасного upr-p""*y;
вмiння орiентуватися
спецiальнiй лiтературi, присвяченiй
управлiнню в галузi мистецтва;
здатнiсть знатися на етапах створення творчого проекту;
здатнiсть створювати успiшний iмiдж
установи засобами PR.

-

у

-

у

результатi опанування навч€шьноi
набути TaKi програмнi компетентностi:

дисциплiни здобувачi повиннi

iHmezpallbHa:

-

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та проблеми
у
галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i
реставрацii, Ъ
також експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноi
дiялъностi або
процесi навчання, що передбачае застосуваr"" .й.rеми iнтегрованих знанъ у
з
теорii, icTopiT мистецтва та експертизи, спрямованих на
розвиток здатностi
особистОстi дО креативНоi самореалiзацiТ iз викори.rur""Й iнновацiй
у сферi
мистецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстю - ia
невизначенiстю умов i вимог.
заzаltьнi:

Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
- Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груц
рiзного
рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв еконЪмiчноi дiялъностi).
-

- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
- Здатнiсть розроблятита керувати проектами.
- Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiд€tльно та свiдомо.

фаховi:

-

-

Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi мистецьких
об'ектiв, формулювати кiнцеву мету реставрацiйного втручання
у
вiдповiдностi
до вимог сучасноi науковоi реставрацiТ.

Володiння теоретичними i методичними засадами навчання та
iнтегрованими пiдходами до фаховоi пiдготовки художникiв

образотВорчогО i декоративногО мистецтва та pecTaBpaTopiB TBopiB
мистецтва, планування власноi науково-педагогiчноi дiяльностi.

-

Здатнiсть

до

використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних

технологiй в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та
реставрацiйних
дослiджень

опановуючи навч€tльну дисциплiну, здобувач повинен дотримуватися

академiчнот доброчесностi, визначенот вимогами HAkkkiM.
5. Рез JIьтати навчання за дис циплlною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;3. комунiкацiя; 4.
aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

Форми

(таlабо методи i

Код

технологir)
викладання i
навчання

Результат навчання

Методи
оцiнювання та
пороговий критерiй
оцiнювання (за
необхiдностi)

iдсоток
у
пiдсум
ковiй
оцiнцi
з

Дисцип

Знати:

l

понятiйно-

категорiальний апарат

Лекцii,

та

фахову

термiнологiю
мистецтвознавства.
Грунтовне розумiння icTopii
мистецтва, детzlльнi знання
областi
дослiдження у поеднаннi iз
знаннями загальноi начковоi
дискусii.
| Умiти: Вмiти аналiзувати i
lсторичнl,
lпояснювати.
культурологlчнl,
соцiокультурнi, художньоестетичнi аспекти розвитку
свiтового
украiнського
i
декоративного мистецтва.
Iнтерпретувати
та
застосовувати семантичнi,
iконологiчнi. iконографiчнi,

ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
перевiрка завдань

лiни
20%

визначеноi

2.

I

та
образотворчого

формально-образнi

формально-стилiстичнi

i

чинники образотворення.
Вмiти
трактувати
мистецькi
формотворчi
засоби
вiдображення|
iсторичних, соцiокул"rурпr*,I
економiчних i технологiчних|
етапiв розвитку суспiльства.
Використовувати сучаснil
iнформацiйно-комунiкацiйнi

l

l

як

гехнологii
музейнiй

в освiтнiй

справах.

володiти

l

l

TaI

фаховоюl

l

Лекцii,
ceMiHapcbKi
заняття

|Опитування,
|вiзуальний контроль

20%

термlнологlею,

аналiтичним

науково.
апаратом

проводити аналiз

тa

систематизацiю
фактологiчного матерiалу.
Здiйснювати
пошчп
iнформацii стосовно об'скт1
дослiдження.
Застосовувати
мистецькiй
та дослiдницькiй дiяльностi
знання естетичних проблем
образотворчого мистецтва.
декоративного мистецтва,
основн
реставрацii,
принципи розвитку сучасного
вiзуа_llьного мистецтва.
Володiти
основними
FIауковими
принципами
экспертизи
TBopiB
эбразотворчого мистецтва.
Вибуловувати якiсну та
)озгалужену
систему
сомунiкацiй, представляти

у

)езультати дiяльностi у
зiтчизняному та зарубiжному]
{ауковому
професiйному|

i

)ередовишi.

| Златнiсть

а

J.

l

оперувати
професiйною термiнологiею в
сферi фаховоi дiяльностi
мистецтвознавця-експерта.
Здатнiсть до використання
рiзноманiтних методiв,
та
комунiкативних технологiйi
для ефективного спiлкування|
на професiйному
Застосовувати отриманi
знання на практицi; вмiти
використовувати навички
ана"гliзу TBopiB мистецтва.
iнтегрувати
професiйнi знання та навички

Лекцii,
ceMiHapcbKi
заняття

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%

iнформацiйних

piBHi.

4,

I

CeMiHapcbKi
заняття

Здатнiсть

i

використовувати
ix в|
iнтерпреiацii
*уоо*""о.о|

образу в
дiяльностi.
б.

експертнiй|
l

iз програмними
результатами навчання (необов'язково dля вuбiрковuх duсцuплiн якi не Bxodimb do блокiв
Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни

спецiалiзацii)

Вмiти

аналiзувати

i

.2

.1

пояснювати iсторичнi, прн

культурологiчнi, соцiокультурнi, художньо-естетичнi

аспекти розвитку свiтового

та

образотворчого i декоративного мистецтва.

.2

.1

.1

1

украiнського

Iнтерпретувати та застосовувати семантичнi
iконологiчнi, iконографiчнi, формально-образнi

формально-стилiстичнi чинники образотворення.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi засоби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних,
економiчних
технологiчних етапiв розвитку
суспiльства.
Володiти фаховою термiнологiею, науково-аналiтичним
апаратом, проводити аналiз
систематизацiю
фактологiчного матерiалу.
Володiти методикою проведення наукоВих дослiдiкень.

i

та

Здiйснювати пошук iнформацii стосовно об'екту
дослiдження.
Застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльностi
знання естетичних проблем образотворчого мистецтва,
декоративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi
принципи розвитку сучасного вiзуа_пьного мистецтва.

прн
)

прн
4

прн
6

прн
7

прн
8

прн
11

7. Схема формування оцiнки (згiдно з п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 3t жовтня 2018 р. наказ NЬ187-0).
Система оцiнювання охоплюе вхiдний, поточний, модульний i
пiдсумковий контролi. Результати навчання здобувачiв вищоi освiти в

Академii оцiнюють за шкагIою Академii, чотирибальною шкzLлою
(<вiдмiнно), ((добре), ((задовiльно), (незадовiльно>), шк€Lлою еКТС (кА>,
(В)), ((С)), (D>, (Е>,

7.1.

1.
2.
3.
4.
5.

(FХ),

(F>).

Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:
семестрове оцiнювання:
Конmрольна робоmа з mем ЗР* (mесm): - 25 балiв/ ]5 балiв**.
Самосmiйне завdання l: РН 1.2. - 20 балiв/ ]2 балiв.
Самосmiйне завdання 2: РН 1.3. - 20 балiв/ ]2 балiв.
Провеdення колоквiул,tу: РН ].3. - I5 балiв/ 9 балiв.

Пidсумкова конmрольна робоmа (екзамен): - 20 балiв / ]2 балiв.
- змiстовий роздiл.
)k{<
максим€Llrьний балl порогiв бал для отримання позитивноi оцiнки з
вiдповiдноi форми контролю.
пidсумкове оцiнювання:еюамен.
* ЗР

-

7.2.

Органiзацiя оцiнювання

контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюсться 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; бали,
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 пiдсумковот контрольнот роботи с складовою
у
Навчально-методичному комплексi з даноi дисциплiни.

Змiст кУрсу складае единий
JMlcT
единий змtстовний роздlл.
Змiстовий роздiл
роздiл. змiстовий
включа€ лекцii, ceMiHapcbKi заняття, самостiйну роботу здобувачiв вищоi
освiти, якi завершуються контролем рiвня засвоення якостi цро|рамного
матерiалу вiдповiдноi частини курсу.
змiстовий роздiл

llцсумко

ва робота
/

80 залiкових ба"llrв

екзамен

(максимум)
uамоспйна
робота
20

(максимум)

Контрольна
рооота
25

(максимум)

колоквlум
15

(максимум)

(- амостlи на

робота
20

(максимум)

20

максимум

Умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиту) е отриманнrI
СТУДеНТОМ пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв
(КРumuчно-розрахунковuй лliнiлlул,). При цьому обов'язковим с успiшне
складання контрольних робiт, виконання самостiйних робiт та участь у
колоквiумi, передбачених робочою програмою навчальноТ дисциплiни.
,
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Семестрова

кiлькiсть
балiв
MiHiMyM

Максиму

У

м

48
80

Пiдсумкова
робота / екзамен
12
20

Пiдсумков
а оцiнка
б0
10
0

ВиПадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин
ВiДПРацюВання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi
до <Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM) (вiд 3 t
жовтня 2018 р. наказ J\Гч187-0).

Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи впродовж усього
семестру. Здобувач 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 вищоТ освiти на екзаменi с обов'язковою.
7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка за шкаJIою
HAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шкалою

90- 1 00

Вiдмiнно

82-89

!обре

оцiнка за шкалою

Сктс

А
в

с

74-8|
64-7з

д

Задовiльно

Е

60-63

35-59

Fх

Незадовiльно

|-з4

F

Структура навчальноi дисциплiни.
Тематичний план передбача€ 28 занять
8.

обсяг навчальних заня,

ль
пор.

2

1

1.1

|.2

(год.)

назва теми

Усього

|,2

3мiсmовай розdiл 1. OcHoBHi
Вступ. Предмет та об'ект дисциплiни
кГалерейна справа)

1.2.

OcHoBHi поняття галерейноi

J

Лекцii
4

Сем.
5

срс
6

lкцiонноi Diяльносmi
10

2

2

6

12

2

2

8

2

8

дiяльностi. Категорii галерейноi дiяльностi.
Види га-перей.
1.3

1.3.

Класифiкацiя галерей. Органiзацiя
|2
2
галерейних заходiв
Змiсmовuй розdiл 2. Iсmорiя вuнакнення аукцiонiв

2.|

Iсторiя виникнення галерей. Першi га;lереi
Свропи. Найдавнiшi галереi

14

2

2

1

2.2

Iсторiя галерей та колекцiонування

14

2

1

.Щiяльнiсть сrrасних галерей

2

2.з

l4

2

2

1

2.4

Галерейна дiяльнiсть в УкраiЪi. Формування
галерейного простору

|4

2

2

1(

Загальний обсяг 90 zоd., в тому числi (вибрати необхiдне):
Лекцiй - 14 zоd,
Семiнари - 14 zоd.
Самостiйна робота- б2 zоd.

ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
CeMiHapcbкe заняття l. (2 год.). Складання термiнологiчного словника.
Перевiрка засво€ння термiнологii та понять.
Оцiнюються повнота викладу, наочнiсть роботи, зокрема, наявнiсть у нiй
якiсних iлюстрацiй тощо. Робота може бути виконана як у формi друкованого

альбому, так i в електронному BapiaHTi.
Лiтература: 6,8, 9, 10, 1 1 , 12, 14, 16, |7,20,21,24.

CeMiHaPcbKe заняття 2. (2 год.) OcHoBHi поняття галерейноi дiяльностi.
Категорii галерейноi дiяльностi. Види галерей.
Порiвняльна характеристика та особливостi галерей.
Лiтература: 4, 6, 8, 20, 24, 25, 29, 45.

CeMiHapcbкe заняття

3. (2 год.) Класифiкацiя галерей.

галерейних заходiв.
Алгоритми органiзацii галерейних заходiв.
Лiтература: 6, 8, 9, 10, 11, 18, 20,2I,24,25,ЗО,З6.

Органiзацiя

CeMiHapcbкe заняття 4. (2 год.) Iсторiя виникнення галерей. Першi
галереi €вропи. Найдавнiшi галереi'.

Розумiння основних етапiв розвитку галерей.
Лiтература: 6, 8, 20, 2l, 24, 25.

CeMiHapcbкe заняття 5. (2 год.) Iсторiя галерей та колекцiонування.
Розумiння рiзницi мiж колекцiею та побутовим колекцiонерством.
Лiтература: 4,6, 9, 10, lI, 20, 2|, 24, 44.
CeMiHapcbкe заняття б. (2 год.) Щiяльнiсть сучасних галерей.
ПiД ЧаС Заняття аналiзуеться г€шерейна справа, експертиза TBopiB мистецтва.
Лiтература: 6, 8, 20, 21, 22, 45.

CeMiHapcbкe заняття 7. (2 год.) Галерейна дiяльнiсть в YKpaiHi.
Формування галерейного простору.
особливостi влаштування галерей, антикварних булинкiв та аукцiонiв в
УкраIнi.
Лiтература: 20,2I.

Питання до залiку (2 семестр)

1.
2.

Розкрити поняття <Галерея>.
Розкрити поняття <<колекцiя>>.
З. Розкритипоняття((експертиза).
4. Розкрити поняття кАртринок>
5. Розкрити поняття <<Антикварiат>
6. Назвати перiоди формування гчtлерей, охарактеризувати iх.
7. Назвiть ocHoBHi особливостi галерей.
8. Назвiть ocHoBHi вiдмiнностi мiж г€шереями та аукцiонними домами.
9. .Щати характеристику галереям в европi.
10. ,Щати характеристику галерей Америки.
1 1. .Щати характеристику галерей УкраТни.
|2. Визначте особливостi влаштування галерей, специфiку iхньоi роботи.
13. Якi особливостi визначення автентичностi твору мистецтва.
Назвiть рiзницю мiж колекцiею та побутовим колекцiонерством.
15. Назвiть €tлгоритм визначеннlI автентичностi TBopiB мистецтва.
1б. Назвiть нормативно-правовi документи, що реryлюють галерейну
дiяльнiсть.
|7. Назвiть тенденцii вiтчизняного та закордонного арт-ринку.
18.,Щайте характеристику особливостей колекцiонування та створення
колекцiй.
19. Назвати особливостi роботи комерцiйних галерей.
20. Охарактеризуйте поняття експертиза антикварiату <на колiнi>.
2|. Якi алгоритми дiй в процесi органiзацiТ виставок.

|4.
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