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l. Анотацiя (опис) навчальноТдисциплiни (у т.ч. мiждисuиплiнарнi зв'язки):
Навчальна дисциплiна включена до навчального плану пiдготовки магiстрiв.

Оцiнка об'ектiв, що становлять культурну uiHHicTb - дисциплiна, яка разом з iншими
Дисциплiнами вiдноситься до числа дисциплiн вiльного вибору студента другого
освiтнього рiвня вищоТ освiти <магiстр> (2 курс, 3 семестр) i забезпечуе пiдготовку зi
спецiальностi 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя.

Мiждисциплiнарнi зв'язки: навчальна дисциплiна базуеться на знаннях, спiльними
з: <Оцiнка пам'яток культурноТ спадщини>>о кКолекцiонування культурних цiнностей>,
кГалерейна справа).

2. Мета дисциплiни - вивчення принципiв, методiв та пiдходiв до оцiнки BapTocTi

рухомих речей, що становлять культурну цiннiсть.

3. Завдання :

- формування теоретичних знань про оuiнку та ocHoBHi ринку обiгу культурних
uiнностей;

- засвосння cyтHocTi оцiнки культурних цiнностей;
- формування BMiHb щодо Застосування методiв та пiдходiв при проведеннi

оцiнки;
- засвосння основних принчипiв та етапiв проведення оцiнки культурних

цiнностей.
Опановуючи навч€lльну дисциплiну студент повинен дотримуватися академiчноi

лоброчесностi визначеноi в HAKKKiM.

4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
- знання елементарних принципiв обiгу культурних цiнностей;
- знання спечифiки ринку культурних цiнностей;
- володiння навичками атрибучii TBopiB образотворчого та декоративного

мистецтва;
- володiння навичками роботи з ПК,

5. Рез льтати навчаIlня за дисциплlною:

Результат навчаIiня
(1. знати; 2.. вмiти; 3. комунiкацiя;4.
aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

Форми (таlабо
методи i

технологii)
викладання i

навчання

Ме,голи
оцilrювання

та пороr,овий
критерiй

оцiнювання
(за

необхiдностi)

вiдсоток у
пiдсумковi
й оцirrцi з

дисциплiнlл

Код результат навчання
l т-.[pyHToBHi знання з органiзачiТ

оцiночноi дiяльностi в YKpaiHi та
отримання професii оцiнювача
мистецтвознавчоi експертизи,
основ законодавства у галузi
охорони культурноТ спадшIини.

ЛекцiI, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

20%

2. Володiння технiками. прийомами
та методиками мистецтвознавчоТ
експертизи, атрибуuiТ TBopiB
мистецтва.

ЛекцiТ, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

20%



tIроведення мистецтвознавчоТ
експертизи,

aJ. Здатнiсть до використання рiзних
методiв експертизи та оцiнки
культурних цiнностей,
iнформацiйних та комунiкативних
технологiй для ефективноТ роботи
на професiйному piBHi.

здатнiсть обирати iнливiлуальну
спецiальну область досл iднtен ня,
виконувати план дослiдлсення
згiдно з визначеними часовими

рамками та завершувати
квалiфiковану наукову працю.

Лекцii, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

20%

a

4. Володiння понятiйно -
категорiальним апаратом та
фаховою термiнологiею з оцiнки та
мистецтвознавчоi експертизи.

ЛекцiI, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

10%

5. Спрямованiсть на розкриття
особистiсного творчого потенцiалу
та самореалiзацiю. Здатнiсr,ь до
самоосвiти, самоорганiзацiТ,
рефлексiТ, самовдосконалення та
продовження професiйного
розвитку.

Лекцii, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

10%

6, Здатнiсть вивчати та
використовувати лосвiд провiдних
установ та музеiв щодо
мистецтвознавчоi експертизи та
незалежноi оцiнки культурних
цiнностей.

Лекцii, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

10%

7. Здатнiсть створювати власний
авторський продукт стосовно
оцiнки TBopiB мистецтва та
антикварiату.
Володiння методологiсю оцiнки
рухомих речей, зокрема
культурних цiнностей,

ЛекцiТ, практичнi
заняття

Опитування,
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

10%

6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання (необов'язково Dля вuбiрковuх Duсцuплiн якi не вхоdяmь dо блокiв спецiапiзацii)



1.1 1.2 2.1 4.1 4.2

Здатнiсть i готовнiсть до особистого розвитку, бажання успiху. Здатнiсть
оволодiвати сучасним и знаннями

рнп
-1

вмiння аргументувати власну позицiю. Здатнiсть застосовувати на практицi
знання, навички, та умiння, набутi в результатi дослiдницькоТ роботи

прн
.'

Здатнiсть л,о абстрактного мислення, аналiзу та синтезу. Вмiння виявляти та
вирiшувати проблеми, генерувати HoBi iдеТ

прн
-J

Здатнiсть дiяти на ocHoBi етичних MipKyBaHb, соцiально вiдповiдально i
свiдомо. Планування й управлiння проектами.

прн
-l0

Позитивне ставлеt]ня до несхожостi та iнших культур. Здатнiсть
адаптуватись ло нових ситуаrtiй v просРесiйнiй лiяльностi.

прн
-l l

Навички використання iнформачiйно-комунiкацiйних технологiй для
пошуку й оброблення аналiзу iнформачiй з рiзних джерел та прийняття
рiшень. Здатнiсть спiлкуватись державною й iноземною мовами усно i

письмово на рiвцi професiйного спiлкування з предмету основноТ дiяльностi

прн
-12

Здатнiсть працювати в мiжнародному середовицi. Здатнiсть спiлкування з
IIредставниками iнших професiйних груп рiзного рiвня.

прн
-l5

7. Схема формування оцiнки (згiдно п.7 <<Положення про органiзацiю освiтнього
процесу в HAKKKIM> вiд 1б грулня 2015 р.).

7.1. Форми оцiнюванця здобувачiв вищоi освiти:
- семестрове оцiнювання:
l. Конmрольна робоmа з mел4 ЗРI* (mесm); - 15 балiв/ 9 балiв**.
2. Самосmifurc завdання ]: РН 1.2. - 20 ба:tiв/ ]2 балiв.
3. Пidсумк()ва KoHll1po,пblla. робоmа (за.чiк); - 20 балiв / ] 2 балiв.
* ЗР - змiстовий роздiл.
** МаКСимаЛьний ба,ri порогiв бzur для отримання позитивноТ оцiнки з вiдповiдноТ

форми контролю,
- пiдсумкове оцiнювання: екзамен.

7.2. Органiзацiя оцiнювання.
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за l00-

бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти формують
ceмecTpoвi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за контрольнi
РОбОТИ (У формi тестування), презентацii тощо; бали, отриманi за виконання
самостiйних завдань), а також бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу (залiк).

Зразки тестових завдань для контрольних робiт, перелiк самостiйних завдань,
ПИТаННЯ Та ЗаВДання пiдсумковоТ контрольноi роботи е складовою у Навчально-
методичному комплексi з даноТ дисциплiни.

ЗмiСт Курсу подiлеl,tий на змiстовнi розлiли. Кожний змiстовий роздiл
вкJIючас .ltекцiт, самостiйну роботу злобувачiв виtцот освiти, якi завершуються
коI"lтролем рiвня засво€ння якостi програмного матерiалу вiдповiдноI частини курсу,

Наприклад, якщо два змiстовнi роздiли, тодi 1 (ЗР1) входять теми l - 5.

Змiстовий роздiл 1
Пiдсумкова

робота / залiк
б0

(максимум)
20

(максимум)
Самостiйна робота

40
(максимум)

Контрольна робота
15

(максимум)



Умовою допуску ло пiдсумковоi роботи (екзамен) с отримання студентом пiд час
семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (крumuчно-розрахунковutt мiнiлlулl).
При цьому обов'язковим е успiшне складання контрольних робiт та виконання
самостiЙних робiт, передбачених робочою програмою навчilльноi дисциплiни.

п а€Iл4о:

Семестрова
кiлькiсть баlriв

Пiдсумкова
робота / залiк

Пiлсупrкова
olIillKa

МiнLиу"ч 18 l2 б0
Максимyм 80 20 100

У випадку вiдсутлtостi злобувача вишоТ освiти з поважних причин
вiдпрачювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi до
<Положення про органiзацiю освiтнього процесу у HAKKKiM> вiд 16 грулня 20l5 р.

Екзамен виставлясться за результатами роботи впродовж усього семестру.
Здобувач вищоi освiти, який набрав суму ба-гliв (60) мае право, отримати пiдсумкову
очiнку за екзамен за результатами контролю. Здобувачi вищоi освiти, якi набрали
протягом семестру менше 60 балiв, обов'язково складають екзамен.

Присутнiсть Bcix злобувачiu ,"щоi освiти на екзамен с обов'язковою.

Зага,rrьний обсяг |20 zоd,.
Лекцiй - l8 zod.

Пt

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка за шкалою
HAKKKiM (бали)

Оцiнка за
чотириба_гlьною шкалою

оцiнка за шкалою Сктс

90- 1 00 Вiдмiнно А
82-89

lJобре
в

74-8 l с
64-7з

Задовiльно д
60-6з Е
35-59

Незадовiльно
Fх

|-з4 F

8. ,_yt(r навчальноi дисциплiни. Тематичний план занять.

лъ
п/rt

Номер i назва mемu
Кiлькiсть годин

Лекцi'i практичнi/
лабораторrli

самоgгiйна
побота

l 2 J 4 5

Змiстовllилi роздiл l.
l Обiг культурних цiнностей, спеuифiка

ринку культурних цiнностей
2 2 16

2 Вrд" вартостей, що визначаються в
процесi оцiнки 4 4 lб

t
J Методичнi пiдходи, методи та принципи

оцiнки культурних цiнностей
4 4 16

4 ABTopcbKi методики оцiнки культурних
цiнностей

4 4 18

5 Етапи проведення оцiнки культурних
цiнностей

4 4 18

Всього за навчальною дисциплiною 18 18 84

в тому числi (вибрати необхiдне):



Семiнари - 0 eod.
Практичнi заняття - 18 aod.
Лабораторнi заняття - 0 zod.
КонсультацiТ - 0 aod.
Самостiйна робота -84 zod.
Iспит - 2 год.

9. Рекомеrlдованi джерела:

Осповttо: (Базова)
l. Закон Украiни кпро очiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну

лiяльнiсть в YKpaTHi> вiд |2.О7.2001р. за Л9 2б58-III;

1.

нацiона,rьний Стандарт Nч l кзага-гtьнi засади оцiнки майна i майнових прав),
затверджений Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l0.09.2003p. N9l440;
ЗакоН УкраiнИ кПрО вивезення, ввезення та повернення культур"r* цiппостей> вiд
21.09.1999p. за J\Ъ l068-XIY;
ЗакоН УкраiнИ кПрО музеi та музейнУ справу) вiд 29.06.1995р. за J',lb 249195-ВР;
Наказ MiHicTepcTBa культури i мистецтв Украiни кПро затвердження Iнструкцii про
порядок оформлення права ,а вивезення, тимчасове вивезення культурних
цiнностей та контролю за iх перемiщенням через лержавний кордон Укрiни> вiд
22.04.2002р, за J\Ъ 258, заресстрований в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни вiд
09,07.2002р. за J\Ъ 57l16859;
постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни кпро затвердження Положення про
МузеЙниЙ фонд УкраТни> вiд20.07.2000р. за Jllb 1147;
постанова Кабiнету MiHicTpiB Укратни кпро затвердження Полоrкення про
!ержавний реестр нацiонального культурного надбання> вiд 12.08.1992р. за Jф466;
Закон УкраТни кПро охорону культурноТ спадщини> вiд 08,06.2000р. .u iЪ 1805-III;
закон Укратни кпро Нацiональний архiвний фонд та apxiBHi установи) вiд
l 3. 1 2.2001р. за JФ2888-III;

l0. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про затвердження Порядку визначення
категорiй пам'яток для занесення об'ектiв культурноi спадщ"r" до !ержавного
ресстру нерухомих пам'яток Украiни> вiд27.12.2001р. за J\Ъ 1760;

1 l. в.в. Iндутний, Оцiнка гIам'яток культури, К, 2009,537с.;
l2. Б.о. Платонов, основи оцiночноi дiяльностi,К, 2О1З,226с.
1З. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства, Дльпина Бизнес

Букс, М,2006,222с.
l4, и.м. Романова И ДР., Экспертиза, оценка и страхование музейних прелметов,

Нестор- История, Санкт-Петербург, 20 i 1 . 1 91 с.

lоdаmкова:
l. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Укратни кпро затвердження Порялку проведення

державноТ експертизИ культурнИх цiнностей та розмiРiв платИ за iT проведення> вiд
26.08.2003р. за J\Ф l343;

2. НакаЗ MiHicTepcTBa культури i мистецтв Украiни <Про затвердження Перелiку
державних установ, закладiв культури, iнших органiзачiй, яким нада€ться право
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