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1. Анотацiя (опис) навчальноi дисциплiни (у т.ч. мiждисциплiнарнi
зв'язки):

Предметом навчання € вивчення колекцiонування як суспiльного

феномену. .Щисчиплiна покликана упорядкувати знання з багатьох предметiв,
якi здобувачi вивч€tли протягом попереднiх poKiB, пок€вати зв'язок iсторичних
епох через призму об'сднання окремих предметiв у тематичнi колекцii.
Вивчення дисциплiни дозволить зрозумiти як саме сукупнiсть тих чи iнших
колекцiйних предметiв набувають вагомоТ iсторичноi та культурноi цiнностi,
будучи об'еднаними в €дине зiбрання. Основна увага придiлятиметься
принципам колекцiонування, засадам формування та вивчення колекцiй,
догляду за колекцiйними предметами та iх облiку, дослiдження вiдомих
колекцiй старожитностей у власностi музеiв та приватних осiб.

Мiждисциплiнарнi зв'язки: дисциплiна опираеться на отриманнi знання з

<Формування музейних мистецьких колекцiй), <Оцiночна дiяльнiсть та методи
оцiнки культурних цiнностей>>, <Галерейна справа>>, <<Експертиза предметiв та
атрибутiв: нумiзматика та бонiстика).

Структура навчальноi дисциплiни. навчальна дисциплiна
<КолекцiонуванняD, що передбачена навч€Lпьним планом HAKKKiM для
студентiв V курсу, в 2 ceMecTpi (загальна кiлькiсть годин - 120 годин (кредитiв
еКТС - 4): аудиторнi години - 50 (лекцiйнi - 26 год., ceMiHapcbKi заняття - 24
год.), для самостiйноi роботи студентiв визначено 70 год.) i с важливою
складовою формування теоретичних знань та практичних навичок фахiвцiв у
сферi сучасного мистецтвознавства.

2. Мета дисциплiни - набуття систематизованих теоретичних знань про
основи формування колекцiй, джерела наповнення колекцiй, дiзнатись про
найвiдомiшi cBiToBi колекцii старовини, а також розглянути приклади

дивацьких нестандартних колекцiй. В результатi вивчення курсу здобувачi
мають зрозумiти ocHoBHi принципи формування колекцiй, вiдчути вiдмiннi риси
мiж довiльним зiбранням iз рiзних предметiв та колекцiею, зрозумiти iT

xapaкTepHi риси та особливостi.
3. Завдання:
формування теоретичних знань з icTopii свiтового колекцiонування;
- навчити здобувачiв розумiти принципи та правила збирання колекцii,

джерела нових надходжень;
-вивчення специфiки iнвестування у колекцiонування старожитностей,

використання сформованих колекцiй у виставковiй та аукцiоннiй дiяльностi;
- засвоення необхiдноТ термiнологiТ, основних колекцiйних понять та

визначень;
-формування практичних навичок та yMiHb iз створення власноi

вiртуальноi колекцii, сформованоi iз предметiв за визначеними критерiями.
4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноi

дисциплlни:
- знання вiдомостей про розвиток свiтового та украiнського мистецтв8, що



ДоЗволяе визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB мистецтва рiзних стилiв
для розумiння принципiв створення колекцiй на ii базi;

-вмiння визначати автентичнiсть культурних цiнностей для формування
колекцii iз вагомою iсторичною та культурною цiннiстю без антикварних копiй
та пiдробок у if складi;

- вмiння визначати ринкову BapTicTb предметiв колекцiонування;
У результатi опанування навч€LпьноТ дисциплiни студенти повиннi набути

TaKi програмнi компетентностi:
aHmezpшIbHa|

- 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 iнтегрованих знань з Teopii,
icTopii мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi особистостi
до креативноТ саморе€Lпiзацii iз ' використанням iнновацiЙ у сферi
мистецтвознавчоt експертизи та характеризуеться комплекснiстю
невизначенiстю умов i вимог;

заzа.ltьнi:
Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп

з iнших галузей знань/видiв економiчноi

в мiжнародному KoHTeKcTi.

та керувати проектами.

фаховi:

до вимог сучасноi HayKoBoi реставрацii.
Здатнiсть формувати мистецькi концепцii на пiдставi проведення
я тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
Здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних
в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та реставрацiйних

Здатнiсть створювати затребуваний на художньому ринку суспiльно
вiдповiдальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.

Опановуючи навчatльну дисциплiну, студент повинен дотримувалися
академiчноi доброчесностi, визначеноi в HAKKKiM.

та

рiзного рiвня (з експертами
дiяльностi).

працювати

розробляти

дослiдження



р5. льтати навчання за дисциплlною:
резyльтат навчання

(1. знати; 2.-вмiти; 3. комчнiкацiя; 4.
aBToHoMHicTb тa вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо

методи i технологir)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з
дисцпплiни

Код Результат навчання

1 Знати семантичнi, iконологiчнi,
iконографiчнi. формально-образнi i
формально-стилiстичнi чинники
образотворення.

ЛекцiТ, ceMiHapcbKi
заняття

Опиryвання,
тестування,
перевiрка
пракгичних завдань

20%

2, Вмiти володiти фаховоютермiнологiею, науково-
аналiтичним апаратом, проводити
ана-ltiз та систематизацiю
фактологiчного матерiалу.

ЛекцiТ, ceMiHapcbKi
заняття

Опиryвання,
тестування,
перевiрка
практичних завдань

20%

3. Володiти методикою проведення
наукових дослiджень. Здiйснювати
пошук iнформацii стосовно об'екту
колекцiонування.

Лекцii, ceMiHapcbKi
' заняття

Опиryвання,
перевiрка
презентацiй,
перевiрка,
практичних завдань

з0%

4. Застосовувати у колекцiйнiй
дiяльностi знання з оцiнки
культурних цiнностей

CeMiHapcbKi заняття Опиryвання,
перевiрка
презентацiй,
перевiрка,
практичних завдань

з0%

6. Спiввiдношення результатiв
результатами навчання (необов
вхоdяmь do блокiв спецiалiзаuil,

навчання дисциплiни
'язково dля BuбipKoBtlx

iз програмними
duсцuплiн якi не

рогрампi результати навчання GБiй
льтати навчання дпсциплiни (

pyHToBHi знання icTopii мистецтва, археологiI, аукцiонноТ справи,
icTopiT грошового обiгу УкраТни, пов'язаних iз колекцiонуванням та

iею створення видатних колекцiй подiй полiтичноТ, соцiальноТта

Глибокi знання визначеноТ сфери дослiдження у посднаннi зi
ннями загzLпьноl HayкoBol дискусll

Володiння технiками, прийомами та методиками мистецтвознавчого
налiзу та експертизи, атрибуцii предметiв, що мають кульryрну та

Умiння виокремити ocHoBHi етапи проведення наукового дослiдження
та експертизи культ),рних цiнностей, дотримуватись черговостi
здiйснення поетапного досл iдл<ення
Володi ння методам и оп рацюван ня спецiал ьноТ л iтератури,

ьнення та аналiзу наукового матерiалу з дотриманням норм
академiчноi доброчесностi,принципами формування науковоТ теми

розумiння подirльших перспектив розвитку даноТ проблематики в
iнших спецiальних галузях i

датнiсть до особистiсно-професiйного лiдерства та успiху.
прямованiсть на розкриття особистiсного потенцiалу та
мореалiзацiю. Зда,гнiсть до самоосвiти, самоорганiзацiТ, рефлексil,
мовдоскончlлення,га продовжен ня п рофесi йного



7. Схема формування оцiнки (згiдн о п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтнього процесу в НДкккiм> (вiд 3t жовтня 2018 р. наказ ль187_0).

система оцiнювання охоплюе вхiдний, поточний, модульний i
пiдсумковий контролi, Результати навчання здобувачiв вищоi освiти в Дкадемii
оцiнюють за шкалою Академii, чотирибальною шкЕUIою (<вiдмiнно>>, <<добре>>,
<<задовiльно)), (незадовiльно>>), шкалою еКТС ((А), ((В)), ((С>), ((D)), ((Е), ((FХ),
кF)).

7.1. Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:
- семестрове оцiнювання:
l. Вiдвiдування лекцiй - l0 балiв / 5 ба_lriв
2. Пiдготовка презентацii вiртуальноi колекцii - 30 балiв / 20 ба_гliв
3. Участь у наукових конференцiях, публiкацiй у наукових та науково-популярних виданнях
- 30 балiв / 15 балiв
- пiдсумкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - диференцiйований залiк;

-максимальна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент - 30 балiв

7.2. Органiзацiя оцiнювання
контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за 100-бальною
системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти формують ceмecTpoBi бали,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за вiдвiдування лекцiй, пiдготовку
презентацii вiртуальноi колекцiТ тощо; бали, отриманi за участь у конференцiях або HayKoBi
та науково-популярнi публiкацii, а також ба-:tlи, якi отриманi за пiдсрлкову роботу
(лиференцiйований за_пiк).

умовою допуску до пiдсумковоi роботи (iспиту) е отримання здобувачем пiд час
семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (критично-розрахунковий MiHiMyM). При
цьому обов'язковим с успiшна презентацiя вiртуальноi колекцii та участь у ceMiHapax,
передбачених робочою програмою навччlльноi дисциплiни.

вiдсутностiУ ВИПаДку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин
ВiДпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi до

у

((Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня
2018 р. наказ JЮ l 87-0),

Пl

Змiстовий роздiл Пiдсумкова
робота / еюамеп

80 залiкових балiв (максимум)

20
макспмyм)

Самостiйна робота
20

(максимум)

Контрольна
25

робота

(максимум)

lрактичне завданн
15

(максимум)

я Самостiйна робота
20

(максимум)

u ,н uлlа,€мо:

Семестрова кiлькiсть
балiв

Пiдсумкова
робота / екзамен

Пiдсумкова
оцiпка

Мiнiлlум 1в 12 60
Максимум 80 20 100



Оцiнка диференцiйованого залiку здiйснюстъся за результатами роботивпродовж усього семестру. Здобувач вищоi освiти, який набрав суму залiкових
балiв (60) мас право отримати пiдсумкову оцiнку за результатами
контролю. Здобувачi вищоi освiти, якi набра_rrи протягом семестру
балiв, обов'язково складають диференцiйов iнийзалiк.

поточного
менше 60

Присутнiсть Bcix здобувачiв вищоТ освiти на екзаменi с обов'язковою.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

8. Структура навчальноi дисциплiни.
Тематичний план передбач ае 25 занять.

Загальний обсяг 120 zоd., в тому числi:
Лекцiй - 26 zod.
Практичнi -20 еоd.

Оцiнка за шкzulою
HAKKKiM (ба,lи)

Оцiнка за чотирибальною шкzцою Оцiнка за шкzlлою еКТС

90- l 00 Вiдмiнно А
82-89 !обре в,l4-81

с
64-,7з задовiльно д
60-63 Е
з5-59 незадовiльно Fх
|-з4 F

м
пор. назва теми

Усього Лекцii Прак. срс
1 2 J 4 5 6

)кцlончваl ня>
1.1 Введення в дисциплiну, ocHoBHi понятгя та

термiни
8 2 2 4

1.2 Колекцiонування як суспiльниЙ Ф**r*,," йо-
iсторiя

20 J 2 l0

1.з OcHoBHi напрямки колекцiонування, принципи та
критерiТ формування колекцi й

12 J 2 l0

1.4 музейнi та приватнi колекцiт- видатнi cBir.oBi
зiбрання та вiдомi колекцiонери культурFIих
цiнностей

20 4 2 |2

1.5 Позитивнi та негативнi фактори, ризики та
мохоrивостi в колекцiонуваннi

20 4 2 |2

1.6 Колекцi ону вання я к i н вести цiя, оцi нка пр.дr.rБ
колекцiТ та кураторство

10 лJ 2 6

1.7 Облiк предметiв колекцiI та аксесуари для iT
безпечного1ýерiгання та експонування

20 J 4 8

]:]
Практичне застосуван ня колекцi й, сп iвпраця iз
музеям и, га.llереям и, тематичнi виставки

10 4 4 8

.Всього за навчальною дисцпплiною l20 26 20 70



CeMiHapcbKi - 24 zоd.
Аудиторнi - 50 zod.
Самостiйна робота - 70 еоd.

ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

CeMiHapcbкe заняття 1. (2 год.)
Введення в дисциплiну, ocHoBHi поняття та термiни.
ознайомленнi iз основами базових складових навчальноi дисциплiни,
окреслення завдання для семестрового контролю. Опрацювання та вивченнrI
TepMiHiB <<колекцiонування>, ((колекцiя)), <<колекцiйна цiннiсть>>, <<колекцiйний
опис) тощо.
Лiтература:6, 19,22.

CeMiHapcbкe заняття 2. (2 tод.)
Колекцiонування як суспiльний феномен та його iсторiя.
Визначити значущiсть колекцiонування як поширеного явища в суспiльствi,
ОЗНаЙОмиТись iз основними етапами розвитку колекцiонування як напрямку
суспiльнот дiяльностi та формування його головних принципiв.
Лiтература: 6, l9.

CeMiHapcbкe заняття 3. (2 год.)
OcHoBHi напрямки колекцiонування, принципи та критерii формування
колекцiй.
ВИявити ocHoBHi напрямки колекцiонування, визначити найпоширенiшi
ТеМаТики колекцiонування, опанувати найважливiшi принципи та критерiТ
створення колекцiй.
Лiтература: 19, 24,25.

CeMiHapcbкe заняття 4. (2 гол.)
Щжерела поповнення колекцii, ocHoBHi принципи антикварного ринку.
ОЗНаЙОмиТись з основними джерелам наповнення колекцii, опанувати термiни
(аНТИКВаРниЙ ринок)), ((аукцiон>>, визначити основи безпечного та законного
поповнення колекцiI.
Лiтература: 1l, l9.

CeMiHapcbкe заняття 5. (2 гол.)
МузеЙнi та приватнi колекцii видатнi cBiToBi зiбрання та вiдомi
колекцiонери культурних цiнностей.
Ознайомитись iз iсторiею створення та найцiннiшими музейними
ПРеДМеТаМи, ознаЙомитись iз життям та дiяльнiстю вiдомих колекцiонерiв
Та меценатiв Киева та Украiни. Вивчити основи дiючого законодавства з
музейноi дiяльностi.
Лiтература: 1 ,2, 4, 5,2З.



CeMiHapcbкe заняття б. (2 гол.)
Позитивнi та негативнi фактори, ризики та можливостi в колекцiонуваннi.
Охарактеризувати позитивнi та негативнi сторони в процесi збирання колекцii,
окреслити ocHoBHi ризики: соцiальнi, полiтичнi, фiнансовi. Вивчити основи
дiючого законодавства з регулювання обiгу предметiв старовини, перемiщення
культурних цiнностей та права власностi на oKpeMi ix види.
Лiтература: 13, |4, |5, 2l .

CeMiHapcbкe заняття 7. (2 год.)
колекцiонування як iнвестицiя, оцiнка предметiв колекцii та кураторство.
визначити вiдмiнностi в дiяльностi колекцiонера та iHBecTopa в предмети
старовини (культурнi цiнностi). ознайомитись iз основними принципами
роботи kypaTopiB з пiдбору колекцiй, опанувати базовi навички iз здiйснення
грошовоi оцiнки предметiв колекцiонування.
Лiтература: 1|,12,20.

CeMiHapcbкe заняття 8. (2 гол.)
Естетика в колекцiонуваннi, ocHoBHi правила пiдбору якiсноi та BapTicHo[
колекцii.
Визначити ocHoBHi правила формування естетично привабливоi колекцii,
збереження вiдомого провенансу предмету колекцii.
Лiтература: 1,4, 18.

CeMiHapcbкe заняття 9. (2 год.)
ФОРМУВаНня колекцiйноi цiнностi, категорii художня, iсторична, музейна
та культурна цiннiсть в колекцiонуваннi.
OcHoBHi поняття та термiни щодо притаманниХ окремими предметам та
колекцiям видам цiнностi iсторичноi, культурноi, колекцiйноi, музейноТ,
художньоi.
Лiтература: ll, 12,2З.

CeMiHapcbкe заняття 10. (2 год.)
Облiк предметiв колекцii та аксесуари для iT безпечного зберiгання та
експонування.
Визначити основи здiйснення облiку предметiв колекцii, ознайомитись iз
iНСТРУкцiями з облiку музейних предметiв, опанувати основи складання
КОЛекцiЙних описiв. OcHoBHi аксесуари для якiсного та безпечного зберiгання
КОЛеКЦii, Уникнення пошкодження збереженостi предметiв колекцii через
шкiдливi хiмiчнi складовi в процесi зберiгання.
Лiтература: 5, 9, I0, 23.

CeMiHapcbкe заняття 1l. (2 год.)
ФальСифiкати та антикварнi пiдробки культурних цiнностей, експертиза
предметiв колекцii.



Визначити ocHoBHi негативнi чинники наявностi пiдробок на антикварному
ринку, визначити принципи безпечностi колекцiонування та уникнення
поповнення колекцiТ пiдробками, поняття мистецтвознавчоi експертизи
культурних цiнностей.
Лiтература З,4,7, 8, l 6, 18,26.

CeMiHapcbкe заняття |2. (2 год.)
Практичне застосування колекцiй, спiвпраця iз музеями, галереями,
тематичнi виставки.
Визначити ocHoBHi шляхи створення додаткового капiталу iз зiбраноi колекцii -
створення виставок, приватних музеiв, аукцiонна дiяльнiсть. Кодекс етики
музеЙного працiвника та ocHoBHi засади спiвпрацi музеiв та приватних
колекцiонерiв.
Лiтература: 2, I |, |9, 24.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛIКУ

l. З'ясуйте ocHoBHi нагIрямки та принципи колекцiонування
2. Наведiть lrриклади видатних музейних колекцiй
3. Наведiть приклади видатних приватних колекцiй
4. Надайте визначення поняття <Колекцiйна цiннiсть), наведiть прикJIади
5. Надайтевизначенняпоняття<Колекцiонування))
6. Надайте визначення поняття <Предмет колекцiТ>, наведiть приклади
7. Надайте дефiнiцiю понять <Антикварний риною), <<Аукцiон>>

8. Назвiть ocHoBHi законодавчi акти, якi визначають та реryлюють право
володiння та перемiщення щодо культурних цiнностей в YKpaiHi
9. Назвiть ocHoBHi критерii вiдбору колекцii, наведiть приклади.
10. Назвiть ocHoBHi можливi джерела наповнення приватноi колекцiТ
1 1. Назвiть ocHoBHi принципи роботи KypaTopiB iз пiдбору колекцiй.
|2. Назвiть приклади найбiльш дивацьких колекцii в icTopi феномену
колекцiонування
13. Яких найвiдомiших колекцiонерiв культурних цiнностей Ви знаете?
Надайте ocHoBHi бiографiчнi вiдомостi та охарактеризуйте культурну дiяльнiсть
в галузi колекцiонування одного iз них.
|4. Охарактеризуйте музейне поняття <Колекцiйний опис), його змiст та
практичне застосування
15. Охарактеризуйте ocHoBHi аксесуари та засоби для збереження та
демонстрац1l колекц1l
1б. Охарактеризуйте ocHoBHi види цiнностi iсторичноi, культурноi,
колекцiйноi, музейноi, художньоi.
|7. Охарактеризуйте поrIяття провенансу предмету колекцii, окреслiть чому е
важливим його збереження.
18. Охарактеризуйте що вiлрiзня€ колекцiонера вiд iHBecTopa?
19. Якi можливi галузi та напрямки застосування зiбраних колекцiй?
20. Якi особливостi музейtIого облiку колекцiй?
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