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Галузь знань, спецiальнiсть,
освiтня програма, освiтнiй
piBeHb
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02
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Оц]ццапро?ра.ма

навчальне навантаження з
дисциплiни
Загал ьн i характеристики

форма
навчання

Заочна форма
навчання

Курс пiдготовки

обов'язкова
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I

загальна кiлькiсть
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J

загальна кiлькiсть
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Щенна

Семестр пiдготовки

ЛекцiТ

Практичнi, ceMiHapcbKi

Самостiйна робота
Форма пiдсумкового
контролю
звiт з
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МЕТА I ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЪНОi ДИСЦИПЛIНИ

Мета
лисцип.rrirrи

викладання

HuOyri" базових навичок у визначеннi назви предметiв, ix
науковоТ атрибуuiI, встановлення особливостей технологiй

виготовлення, застосованих давнiх TexHiK, особливостей
старiння поверхнi, що необхiдно головним чином для
навичок ,1о проведення комплексних наукових
наб

Завдання

дослiджень предметiв мистецтвознав
навчальноТ

дисциплiни

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

4.

Jф
п/п
l

]

Результати навчання

Iнтерпреryвати та застосовувати семантичн1, lKoHOJlUl'lчttl, lr(Utlur рачrr'lгrr,
@'uЗaсToсoByBaTисемaнтичнi,iкoнoлoгiчнi,iкoнoгpaфiчнi,

.

образотворення.
формально-образнi i формально-стилiстичнi чинники

2.

Володiти фаховою термiнологiсю, науково-аналiтичним апаратом, проводити
ана,riз та систематизацiю фактологiчного матерiалу, методикою проведення наукових
дослiджень.

з.

Ознайомитись iз автентичними зразками образотворчого мистецтва, скульптури,
предметiв iз металiв та тканини, що допоNIо}ке у практичнiй дiяльнОСТi iЗ ДОСЛiДЖеННЯ
предметiв в проuесi написання мистецтвознавчоi експертизи з метою визначення
u"r.nrr"nocTi прелмеry, вiдмiнностей його вiд сучасних антикварних пiдробок
4. .Щiзнатись про особливостi процесу зберiгання предметiв у музеях, ii облiку,
експонування, вивчення та експонування. Здiйснювати пошук iнформаuii стосовно
пDедмету зберiгання

5.

прЕрЕквIзити

Виробнича дозволяс впорялкувати знання з рiзних галузей знань, уточнити oKpeMi
складовi з icTopi] та TeopiT мистецтва, розвинути аналiтичнi навички, вдосконалити вмiння з
атрибуuii,uopi" за стилiстикою, систематизувати та використовувати набутi компетенцii У
практичнiй дiяльностi в галузi мистецтвознавства та мистецькот експертизи.

Для здобувачiв, якi пройшли навчання за першим ocBiTHiM

piBHeM
(бакалавр) з вiдповiдноi спецiальностi (023 Образотворче мистецТВО, ДеКОРаТИВНе

мистецтво, реставраuiя) :
- знання вiдомостей ttро розвиток свiтового та украiнського мистецтва, що дозволяе
визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB мистецтва рiзних стилiв для розумiння
принципiв створення колекцiй на iх базi;
- вмiннЯ визначатИ автеtlтичНiсть культурних цiнностей для складання експертного
висновку;
- вмiння визначати BapTicTb предметiв старовини.
Щля злобувачiв, якi не мають вiдповiдноТ пiдготовки:
- знання з icTopiT. фi,rrософiТ, лiтератури, мистецтва;
- знання соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичнот доби, що впливають на
формування культурного контексту;
- вмiння працювати з iсторичними джерелами, верифiкувати отриману iнфорМаuiю;
- вмiння аргументовано вiдстоювати власну думку.
2

6. пострЕквIзити
У результатi проходження

практики студенти повиннi набути TaKi програмнi

компетентностi:

iнmеzральна,.

_

Здu*iсrо розв'яЗУвати склаДнi спецiаrriзованi заДачi Та проблеми

У

гшrУзi
TBopiB
також
експертизи
а
i
мистецтва
образотворчого мистецтва, декоративного
реставраuii,
мистецтва пiд час практичноi дiяльностi або у процесi навчання, що передбачае застосування
системи iнтегрованих знань з Teopii, icTopii мистецтва та експертизи, спрямованих на
iнновацiй У
розвиток здатностi особистостi до креативноi самореалiзацii iз використанням
ьберi мистецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю
умов i вимог;
заzальнi,.

Вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груП рiзногО
рiвня (з експертами з iнших га-пузей знань/видiв економiчноТ дiяльностi, музейними
працiвниками з напрямку фондовоТ роботи).
Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
Здатнiсть розробляти та керувати проектами.
фаховi:

Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi мистецькиХ об'сктiв,
вимог сучасноi
формулюВати кiнцеВу метУ реставрачiйногО втручання у вiдповiдностi до

науковоi реставрацii,
Здатнiсть формувати мистецькi концепцii на пiдставi проведення дослiдженнЯ
тих чи iнших аспектiв художньоi творчостi.
Здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних технологiЙ
в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та реставрачiЙних дослiджень.
ринку суспiльно

Набутi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi дають змогу працювати за
фахом:

мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво);
мистецтвознавець експерт;
науковий спiвробiтник музею та закладiв музейного типу;
оцiнювач TBopiB мистецтва;
ayKuioHicT.

практики навичками - 30 балiв / l5 балiв
* максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивноi оцiнки з вiдповiдноi
форми контролю.
пid сул.lкове оцiнло

в

ання

- форма оцiнювання

:

- диференцiйований залiк;

максимальна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент
Орz ан

iз

ацiя оцiлl

юв at t ня

- 40 балiв

контроль за якiстю навчання здобувача вищот освiти здiйснюсться за 100-бальною
системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоТ освiти формують ceмecTpoBi бали,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за вiдвiдування бази практики,
пi!готовкУ презентаЦii прО дослiджеНi та вивчеНi музейнi предмети та колекцii тощо; бали,
отриманi .u y.ru.r" у конференцiях або HayKoBi та науково-популярнi публiкацiТ (можливо у

спiльному aBTopcTBi iз зберiгачами музейних колекцiй у науково-популярних виданнях,
науковiЙ перiодицi, матерiалаХ конiеренШiй), а такоЖ бали, якi отриманi за пiлсумкову роботу
(лиференчiйований залiк).

Умовою допуску до пiдсумковоТ роботи (iспиту) е отримання здобувачем пiд час
семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (критично-розрахунковий MiHiMyM). При
цьому Ъбов'язковим е успiшна презентацiя за матерiалами предметiв iз музейноi колекцii та

участЬ у ceMiHapax, передбачениХ робочоЮ програмою навчальноi дисциплiни.
У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин, вiдпрацювання та
перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi до кПоложення про органiзаuiю
освiтнього процесу в НдКККiМ> (вiд 31 жовтня 20l8 р., наказ Nчl87-0).
оцiнка лиференчiйованого залiку здiйснюсться за результатами роботи впродовж
(60) мас право
усього семестру, Злобувач вищот освiти, який набрав суму затliкових балiв
вищоТ освiти,
Здобувачi
контролю.
поточного
отриматИ пiлryмкоВу ouiHKy за резульТатами
якi набрали протягом семестру менше 60 балiв, обов'язково складають диференцiйований
залiк.

присутнiсть Bcix злобувачiв вищоi освiти

обов'язковою.
л к
5.6
Ns

ведення пе

на

диференцiйованому заrriку

пломноl практики
кiлькiсть днiв

Пор

назва теми

1

Проходження iнструктажу iз технiки безпеки

2

Ознайомлення з програмою виробничоТ практики

а

J

6

1

2

Вивчення збережених на вiдповiдальному зберiганнi в закладi
предметiв. якi мають iсторичну та культурцуд!цц]9I!_-Використання практичних завдань вiдповiдно до профiлю
дiяльностi закладу проходження практики та збiр матерiалiв щодо
написання квалiфiкацiйноi роботи

7

Всього за навчальною дисциплiною
5.7. Рекомендована

1.

На початку
практики

1

4
5

с

5
5

Протягом
практики
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