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Днотацiя (опис) навчальноТ дисциплiни (у т.ч. мiждисциплiнаРНi
зв'язки):
1.

Навчальна дисциплiна <Приладовi дослiдтtення TBopiB мистецтва)), що
викладаеться на I Kypci магiстратУри, е теоретичною основою сукупностi знань
та BMiHb, що формують миатецтвознавчий профiль фахiвця-експерта в областi
образотворчого мистецтва та г€rлерейнот справи й визначають необхiднi навики
для здiйснення аналiзу сучасних TBopiB мистецтва.
В такому KoHTeKcTi навчальна дисциплiна кПриладовi дослiдження TBopiB
мистецтва)), що передбачена навч€Lльним планом HAKKKiM для студентiв I
кУРсУ, в II ceMecTpi (загальна кiлькiсть годин _ 90 годин (кредитiв еКТС-3):
аудиторнi години (лекuiйнi - |4 гол., практичнi заняття , |4 год), для
самостiйноТ роботи студентiв визначено 62 год.) i с важливоЮ складовоЮ
формування теоретичних знань та практичних навичок фахiвцiв у сферi
сучасного мистецтвознавства.
!ослiдя<ення сучасними фiзико-хiмiчними методами TBopiB мистецтва ша
паперi, полотнi, деревинi та металi дозволяють провести повну TexHikoтехнЬлогiчну експертизу матерiалiв i визначити час створення предметiв
iсторико-кульryрноТ спадщини в музейних i приватних колекцiях.
Курс навчаJIьноТ дисциплiни складаеться з двох частин. Перша частина
ознайомлюс i дозволяе опанувати ocHoBHi фiзико-хiмiчнi метоДи ДОСЛiДЖеННЯ,
якi викорисТовуються гtри експертизi TBopiB мистецтва на паперi, полотнi,
деревинi i металi, друга частина мiстить ocHoBHi принципи роботи приладiв та iх
використання при дослiдженнi TBopiB мистецтва (практичнi заняття).
мiждисциплiнарнi зв'язки: навч€Lльна дисциплiна базуеться на знаннях,
спiльними з: <оцiночна дiяльнiсть та методи оцiнки культурних цiнностей>>,
<Колекцiонування>, <AyKttioHHa дiяльнiс,гь>.
2. Мета дисциплillи - опанування теоретичних знань i набуття практичних
BMiHb роботи на сучасних приладах при проведеннi технологiчноI експертизи
TBopiB декоративно-прикладного мистецтва для комплексноТ пiдготовки
спецiалiста <мIистецтвознавець-експерт)), формування у студентiв наукового
пiдходу при аналiзi i набуття практичних навичок з використанням сучасного
аналiтичного обладнання для дослiдження TBopiB мистецтва.
3. Завдання :
опанування принципiв технологiчноi експертизи;
вмiння використовувати сучаснi методи для дослiдження TBopiB мистецтва;
надання знань, необхiдних для визначення матерiалiв, з яких виготовленi
твори декоративно-прикладного мистецтва;
формування BMiHb щодо встановлення технiки та технологiт виробництва;
визначення ступеня старiння в'язива та порiвняльного BiKy леревини та

паперу при лослiдженнi TBopiB мистеI{тRа;
формулЮваннЯ науковоГо пiдходУ до методiв i методик дослiд>tсенFIя;
засвосння основних принципiв та етапiв проведення експертизи.

-

формування практичних навичок та yMiHb з аналiзу TBopiB мисТецТВа
рiзних стилiв та напрямiв, визначення стилiстичноi прин€LлежносТi TBopiB,
здiйснення атрибуцii TBopiB рiзного характеру.
4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноi дисциплiни:
знання елементарних основ icTopii художньоi культури;
вмiння користуватисялiтературними джерелами;
володiння навичками роботи на сучасних приладах;
знання з icTopii матерiалознавства та виробництва пiгментiв для хУДожнiХ

-

-

фарб;

володiння навичками роботи з ПК.

У

результатi опанування навчальноi 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
TeopiI, icTopii мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток зДатностi
особистостi до креативноi самореалiзацiТ iз використанням iнновацiй У сфеРi
мистецтвознавчоТ експертизи та характеризусться комплекснiстЮ Та
невизначенiстю умов i вимог.
заzg,цьнi:

-

Вмiння виявляти, стави,гитарозв'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 розробляти та керувати проектами.
фажовi:

-

-

Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних i технологiчних етаПiВ
розвитку суспiльства.

Здатнiсть формувати мистецькi концепцiТ

на пiдставi

проВеДеННЯ

дослiдження тих чи iцших аспектiв художньоi творчостi.
Здатнiсть до використання сучасних iнформачiйно-комунiкативних
технологiй в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та рестаВрацiЙНИХ
дослiджень.

Опановуючи навчuLльну дисциплiну, здобувач повинен дотримУВаТиСЯ

академiчноi доброчесностi, визначеноi вимогами

HAKKKiM.

Рез льтати навчання за дисциплiною:

Результат навчання

(1. зlIати; 2. вмiти; 3. комунiкацiя; 4.
aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

Код

Результат

Форми
(таlабо методи i

технологit)
викладаrrня i
lIавчаIlня

навtIання

Методи
оцiнювання та
пороговий критерiй
оцiнювання (за
необхiдностi)

пiдсупr

ковiй
оцiнцi
з

дисцип
лillи
20%

Знати:

1

iдсоток
v

понятiйно- ЛекrtiТ, практичнi Опитування,
перевiрка завдань
заняття
категорiальний апарат та
термiнологiю
матерiалiв, пiгментiв, в'язива
при проведеннi технологiчноi
експертизи з використанням
сучасних приладiв.
Знати iсторичнi перiоди
технологlчноl
приведення
нових
появою
з
|експертизи
lприладlв.
Лекцii, практичнi Опитування, вмiти 20%
проводити
Вмiти
використовувати
заняття
технологiчнi дослiдхtення
знання при роботi з
за допомогою сучасних
приладами
аналiзувати
приладlв,
отриманi результати та
датувати твори мистецтва
в ме}ках 25-30 poKiB.
трактувати
Вмiти
формотворчi мистецькi
засоби як вiдображення
lсторичних,
соцiокультурних,
l
економiчних
етапiв
технологlчних

фахову

I

2.

суспiльства.
збирати,|
Златнiсть
|
|розвитку

|аналlзувати

та

l

синтезувати

|технологiчну iнформачiю о
|творах

мистецтва

та
при

ll
застосовчвати
провелен}r i експертизи.
знаходити.
здатнiсть
оцiнювати,
критично
систематизувати,
iнтерпретувати
використовувати отриману
iнформачiю при проведеннi
технологiчноi експертизи.

з.

Володiти

фаховою
термiнологiсю, науковоаналiтичним апаратом,
проводити аналiз та

Лекцii, практичнi Опитування, навички
з
заняття
приJIадами

при роботi

з0%

систематизацiю
фактологiчного матерiалу

та вмiти комунiкувати

колегами в

з

сферi
технологiчноi експертизи.
Володiти методиками
проведення наукових
галузi
дослiджень

технологiчноi

в

експертизи.

Здiйснювати

пошук
iнформаrriТ стосовно
матерiального об'скту
иого
| дослtдження та
| складових.
I

I

Застосовувати у мистецькiй Практичнi заняття Опитування,
перевiрка
та дослiдницькiй дiяльностi
презентачiй
знання естетичних гrроблем

4,

)

з0%

образотворчого мистецтва,
декоративного мистецтва,

реставрацii,

ocHoBHi

принципи розвитку сучасного
вiзуаrьного мистецтва при
проведеннi техно,,tогiчних
дослiдхtень за допомогою
сучасних приладiв.

6.

Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни

iз

програмними

dо блокiв
результатами навчання (необов'язково dля вuбiрковuх duсцuплiн якi не вхоdяmь

навчанIIядисциплiни (ко
Програмнi результати навч
Вмiти ана.гtiзувати i пояснювати iсторичнi,
культурологiчнi, соцiокультурнi, художньо-естетичнi

аспекти розвитку свiтового та

yKpaiHcbKo

образотворчого i декоративного мистецтва.

Iнтерпретувати та застосовувати семантичнi
iконологiчнi, iконографiчнi, формально-образнi i

ально-стилiстичнi чиI{t{ики образо,гворенгtя.
Вмiти трактувати формотворчi мистецькi зассlби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних,
технологiчних етапiв розвитку
номiчних
пiльства.
Володiти фаховою термiнологiею, науково-ана_пiтичним
систематизацi
апаратом, проводити аналiз
чного мате
Володiти методикою проведення наукових дослiдrкень.

i

та

Здiйснювати пош

стосовно об'

цослlдження.

8

йrо.о"у"ати у мистецькiй

та дослiдницькiй дiяльностi

знання естетичних проблем образотворчого мистецтва,
декоративного мистецтва, реставрачiТ, ocHoBHi
принципи розвитку сучасного вlзуального мистецт

прн
11

7. Схема формування оцiнки (згiдно з п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтIIього процесу в НДКккiм> (вiд Зl жовтня 2018 р. наказ Nьl87-0).

Система оцiнювання охоплюс вхiдний, поточний, модульний i
пiдсумковий контролi. Результати навчання здобувачiв вищоi освiти в
дкадемii оцiнюють за шк€шою Академiт, чотирибальною шк€Lлою
(квiдмiнНо>>, <<добре)), ((заДовiльно>, (незадовiльно>>), шкаJIою ектС ((А),
(В)), ((С)), {<D), (Е), (FХ), (F)).
7.1.

l.
2.
3.
4,
5.

Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:
семестрове оцiнювання:

* ЗР

Конmрольна
Самосmiйне
Салtосmiйне
Провеdення
Пidсул,tкова

робоmа з mел4 ЗР* (mесm) - 25 балiв/ ] 5 балiв**.
завdання ]; РН 1,2, - 20 балiв/ ]2 балiв,
завdання 2; РН 1 .3. - 20 балiв/ ] 2 балiв.
колоквiупtу. РН ].3, - 15 балiв/ 9 балiв,
конmрольна робоmа (екзаллен): - 20 балiв / ] 2 балiв.

- змiстовий роздiл.
{<* максимаJIьний балl порогiв бал для отримання позитивноi оцiнки

з

вiдповiдноi форми контролю.
пidсумкове оцiнювuння:еюалtен.

-

Органiзацiя оцiнювання
контроль за якiстю навчання здобувача вищот освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти
(бали,
формують ceMecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв

7.2.

oTprMaHi 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 пiдсумковоI контрольноi роботи е складовою у
Навчально-методичному комплексi з даноi дисциплiни.

Змiст курсу складас сдиний змiстовний роздiл. Змiстовий роздiл

включас лекцii, ceMiHapcbki заняття, самостiйну роботу здобувачiв вищоi
освiти, якi завершуються контролем рiвня засвоення якостi програмного
матерiалу вiдповiдноi частини курсу.

lliдсу-мко

змiстовий роздiл

ва роOота
/

80 залiкових балiв

екзамен

(максимум)
рооота
25

робота
20

15

(максимум)

(максимум)

uамостlина

Колоквtум

KoI]TPoJlblIa

самос,rtйна
робота
20

20

(максимум)

(максипrум)

максимум

Умовою допуску до гriдсумковоi роботи (iспиту) е отримання
студентом пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв
(крumччно-розрахунковuй л,tiнiлtулф. При цьому обов'язкоВиМ е УСПiШНе

складання контрольних робiт, виконання самостiйних робiт Та УЧаСТЬ У
колоквiумi, передбачених робочою програмою навчальноТ дисципrtiни.
пр ос

m

ому

р оз р

аху

н

ку о mр uа||а€мо

Семестрова
кiлькiсть балiв

Максимyм

IIiдсумкова
оцiнка

Пiдсумкова
побота./екзамен

48
80

MiHiMyM

У

:

б0
100

12

20

випадку вiдсутностi здобувача вищоТ освiти

з

поваЖних Причин
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються У вiДпОвiДноСтi
до (Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKKKiI\4) (вiЛ 31
жовтня 2018 р. наказ J\Ъ187-0).

Оцiнка iспиту здiйснюеться за результатами роботи впродовЖ УсЬОГО
семестру. Здобувач вищоТ освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) Мае
право отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатаМи кОНТРОЛЮ.
Здобувачi вищоТ 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 шкалою

Оцiнка за шкаJIою
HAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шкалоIо
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Вiдмiнно

А

82-89

.Щобре

в

Задовiльно

с
д

7

4-81

64-]з

Е

60-бз
35-59

Незадовiльно

Fх

Сктс

F

1-з4

8. С,груктура ttавчальtlоi дисциплiши.
Тематичний плаll передбачас 28 заtlять
обсяг навчальних занять

Ns
пор.

назва теми

1
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Усього
a
J
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4

срс
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II сепrес тр

Sмiсm кП,

1.1

ЛекцiТ

(год,)
Практ,

Dослidлrcення

Iи

))

Приладовi дослiдхсення при проведеннi
технологiчноТ експертизи TBopiB мистецтва.
Базовi принципи

13

2

2

9

Мiкроскопiчнi та оптичнi дослiдження,
мiкрошлiфи

lз

2

2

9

1з

2

2

9

Метод рентгенофлуоресцентного

рФА

аналiзу

|.4

Метод IЧ-спектроскопiТ з Фур'с
перетворенням

13

2

2

9

1.5

Спектроскопiя комбiнацiйного розсiювання
(Raman spectroscopy)

13

2

2

9

Растровий електронний мiкроскоп (англ.
Scanning Electron Microscope, SEM),
полярiзачiйний мiкроскоп

lз

2

2

9

Використання приладiв при проведеннi
комплексноТ експертизи TBopiB мистецтва

|2

2

2

8

90

l4

|4

62

1.6

1,7

Всього за навчальною

дисциплlною

Загальний обсяг 90 zоd., в тому числi (вибрати необхiдне):
Лекцiй - 14 zod,
Практичнi - 14 eod.
Самостiйна робота- 62 zоd.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття 1. (2 год.) Микроскопичнi методи дослiдження

Використання бинокулярного микроскопа МБС-10 и цифрового микроскопа
SigetaExpert с возможностью увеличения изображения х50 и х250 для
дослiдження фарбового шару, пiдпису, кракелюра, основи,
оцiнюються вмiти володiти двома мiкроскопами для отримання даних про
TBip мистецтва.
Лiтература: 1-3, 19.

Практичне заняТтя 2' (2 год.) . Щослiлження TBopiB мистецтва в уФ_

свiтлi.
вмiти оцiнити флюореченцiю гtiгментiв, лакового покриття, вiдрiзняти мiсця
реставрвцiйнихi втручань за BiKoM.
Лiтература: l -3, 15-18.

Практичне заняття 3. (2 год.) Щослiдження TBopiB мистецтва в IЧ-свiтлi.

Вмiти знаходити пiдготовчi малюнки, масштабну ciTKy,

прихованi

iдписи/н аписи, деякi пiдменти.
Лiтература: 1-9.

п

Практичне заняття 4. (2 год.) Метод рФА. ВизначеннЯ елементногО

складу металiв та сплавiв. Щослiдження Монети.
вмiти застосовувати таблицю vlенделесва при визначеннi методом рФА
елементiв сплавiв.
Лiтература: 8.

Практичне заtIяття 5. (2 год.) IVIетод IЧ-спектроскопii з Фур'сперетворенням (FTIR) i системою ППВВ (алмазне BiKHo). Визначення
в'язива в живописному шарi та його BiKy.
оцiнюються вмiння розрахунку старiння олii в фарбах та датування TbBopiB
мистецтва.
Лiтература: 1-9.

Практичне заняття б. (2 год.) Метод [Ч-спектроскопii для дослiдження
TBopiB на паперi та деревинi. Визначення волокнистого складу паперу та
деревини та часу створення TBopiB мистецтва на паперовiй i дерев'янiй
основах.
пiд час заняття аналiзуються твори графiки Сергiя Iттцц13, стародавнiх ikoH.
оцiнюеТься вмiнНя студенТiв вмiтИ викорисТовуватИ прилаД IЧ-спектрометр
для датування TBopiB мистецтва.
Лiтература: 1-9, 13-19.

Практичне заняття 7. (2 год.) Комплекснi дослiджеtlня TBopiB мистецтва.

Завдання вдосконалити навички проводити технологiчну експертизу в
лабораторних умовах, аналiзувати отриманi данi та датувати твори
мистецтва. Пiдготовка до залiку.
Лiтература: 1-19.

Питання до залiку (II семестр)

1.
2.
з.

Поняття технологiчноi експертизи.
Роль технологiчноi експертизи при оцiнцi TBopiB мистецтва.

Технологiчна

i

мистецтвознавча експертизи

при

проведеннi

комплексного дослiдження TBopiB мистецтва.
4. Базовi принцигIитехнологiчноiекспертизи.
5. Методи дослiдження TBopiB живопису.

6. оптичнi i фiзико-хiмiчнi методи дослiдження живопису. Переваги
фiзико-хiмiчних методiв.
j. OcHoBHi прилади, якi викориётовуються в лабораторii <АРТ-ЛАБ> при

проведеннi дослiджень оптичними i фiзико-хiмiчними методами.
8. об'скти дослiдження при експертизi TBopiB мистецтва.
g. Метод рФд. Принципи роботи рентгенофлуоресцентного аналiзатора.
10. Якi елементи з таблицi Менделесва можна визначати методом РФА при
дослiдженнi грунту i фарбового шару.
1 1. Якi пiгменти i бiлило можна визначати тiльки методом рФд.
|2. Щослiдження MeT€lJIiB i iх сплавiв методом РФА.
13. Метод IЧ спектроскопiТ з Фур'е перетворенням, його можливостi.
|4. Принцип роботи IЧ спектрометра.

15. Якi

складовi живопису можна визначати за допомогою методу Iч

спектроскопiТ.
16. Визначення в'язива в живописi за допомогою методу IЧ спектроскопiТ.
.Щослiдження картин на паперi методами рФА та IЧ спектроскогliТ.
18. Вiдмiннi риси старого паперу ганчiр'я сучасного деревноi

|7.

з

з

i

напiвмаси.
19. Методи дослiдження деревини основ i пiдрамкiв.
2о. Визначення BiKy олiйного живопису методом IЧ спектроскопiТ.

2|.

Визначення порiвняльного BiKy деревини основ методом Iч

спектроскопii.
22. Складовi црунтiв та iх визначення.
2з. Дослiдження складу фарбового шару живопису фiзико-хiмiчними
методами.
24, Лаковi покриття фарбовоl.о шару для збереження картин.

25. Типи основ

живопису

i Тх дослiдження

спектроскопiТ.

методами

рФА та

Iч

Порiвняння результатiв з даними, отриманими при дослlдх{еннl
гtiгментiв i в'язива методами рФА та IЧ спектроскопiТ.
27. Електронний та поляризацiйнлrй мiкроскопи при дослiдженнi типу та

26.

складу пiгментiв фарбового шару.

28.

IЧ

i

з

Фур'с перетворенням Раман
спектроскопiТ
спектроскопiТ при визначеннi структури пiгментiв, барвникiв i в'язива.
мiкрошлiфи при проведеннi
29. Оптичнi методи дослiдження
технологiчноТ експертизи.
Порiвняння

та
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Нацiональноi бiблiотеки УкраТни iMeHi
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Вернадського.

йw.пiЬu.kiеч.uа/ Нацiонаrrьна iсторична бiблiотека УкраiЪи
академii керiвних
http://library.nakkkim.edu.ua/ електрЪнний катаJIог НацiональноТ

калрiв культури i мистецтв
http ://elib.nplu.ory елекгронна бiблiотека кКульцра Украtlи>
й/oolto.a.ho.ua/book, ku.ht- - Куlьтурологi,ша бiблiотека
та етнологii iM,
й//-*-"t,,olog.org..r' Iнститут мистецтвознавства, фольклористики
М,Т. Рильського НАН УкраТни

Технiчне й програмне забезпечення /обладнання
Ноутбук, персо}IаJrьний комп'tотер, мобiльний пристрiй (телефон, планшет)
пiдключенням до IHTepHeT для:

з

-комунiкацiТ та опитувань
-виконацня домашнiх завдань
-виконання завдань самостiйноi роботи
-проходЖеннЯ тесryванНя (поточНиЙ, модуЛьний, пiдсумкОвий контроль),

з

ocBiTHiM контентом дисци1rлiни
виконання lrередбачених видiв ocBiTHboT дiяльностi: Internet, Word,

програмне забезпечення для роботи

