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1.

Анотацiя (опис) до виробничоi практики:

виробнича практика студентiв вiдбуваеться на v kypci i е практичною основою
.ynyrrnobri знань та BMiHb, що формують мистецтвознавчий профiль фахiвчя-експерта в
областi мистецтвознавства й визначають необхiднi навики для пода-пьшоi професiйноТ
дiяльностi.
Проходження виробничоi практики вiдбуваеться на базi музеТв чи наукових лабораторiй.
головним завданням проходження практики е ознайомлення студентiв iз автентичними
зразками старожитно.r.й рiзних груп зберiгання в музеях, для того, щоб отримати базовi
дослiдження патини, особливостей
навички визначення особливостей старожитностей
поверхонь, старiння металiв, вiдмiннiсть у використаннi TexHiK та матерiалiв у лавнину в
порiвняннi iз сучаснiстю. Спостережливiсть та ретельнiсть пiд час роботи iз прелметами
.rupo"""" iз колекцiй музеiв дозволить вiдчути суттеву рiзничю мiж автентичними зразками

-

та пiдробками.

Виробнича дозволяе впорядкуВати знанНя з рiзниХ галузеЙ знань, уточнити oкpeМl
.ппuдо"iз icTopii та TeopiT,rсiецт"а, розвинути аналiтичнi навички, вдосконалити вмiння з
систематизувати та використовувати набутi компетенцiт у
атрибуuii,uopiu .u
"r"пi.rикою,
практичнiИ дiяльностi в галузi мистецтвознавства та мистецькоi експертизи. Виробнича
npu*rrnu на базi музею дозволить здобувачу ознайомитись iз автентичними зразками з
музейноТ колекцii, дослiдивШи якi, сформуюТься базовi навички для подальшоi роботи в гzuiузi
мистецтвознавчоТ експертизи та допоможуть при здiйсненнi наукового дослiдження в процесi
написання експертного висновку.
Види занять: лекцii, eKcKypcii, самостiйна практична робота
Методи навчання: лекцiя, дiалог, демонстрацiя, аналiтичнийо iндуктивний,
д9gлiдничький, створення презентаuiй
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, даJIьтон-план

структура виробничот практики. Виробнича практика, що передбачена навчаJIьним
планом ндкккiм для студентiв V курсу.в 2 ceMecTpi (загальна кiльКiСТЬ ГОДИН - 120 ГОДИН,
*
кредитiВ сктС - 4: годинИ на базi проведенНя практикИ 50, длЯ самостiйнОТ роботи студентiв
u".nu.r.no 70 год.) i с важлиВою складОвою формУваннЯ практичнИх навичок фахiвuiв у сферi
сучасного мистецтвознавства.

Мета виробничоТ практики - набуття базових навичок у визначеннi назви предметiв,
ix науковот атрибучii, встановлення особливостей технологiй виготовлення, застосованих
набуття
давнiх TexHiK, ЪaоЬп"uо.тей старiння поверхнi, що необхiдно головним чином для
мистецтвознавчоi
предметiв
навичок до проведення комплексних наукових дослiджень
2.

експертизи.
З. Завдання:
навчити здобувачiв базовим навичкам наукового опису старожитНостей;
засвосння необхiдноТ термiнологii, основних понять та визначень З музейноТ
справи, зокрема фонловоТ роботи;
формування теоретичIlих знань з музейноi справи;
мiЖ автентичнимИ
формування практичних навичок та yMiHb iз вiдчутгя вiдмiнностей
зразками предметiв старовини вiд Тх сучасних реплiк та копiй, вивчення особливостей автентичних
музейних предметiв.
4. Попереднi вимоги до опанування або вибору виробничоi

вмiння визначати BapTicTb предметiв старовини.
знання з icTopii, фiлософii, лiтератури, мистецтва;

практики:

вмiння визначати автентичнiсть культурних цiнностей для

експертного висновку;

знання соцiокультурних чинникiв

та

складаннЯ

особливостей iсторичноi доби, щО

впливають на формування культурного контексту;

вмiння працювати

з

iсторичними джерелами,

верифiкувати отриману

iнформаuiю;

Набутi компетентностi дають змогу стати спiвробiтником apxiBy, музею, аукцiонного
дому та iнших закладiв мистецтва i культури, держслужбовцем в органах управлiння у сферi
культури, займатися iндивiдуальною дiяльнiстю в галузi експертизи, культури та мистецтва,
дослiдницькою дiяльнiстю.

5. Рез

ничоl п

льтати ви

ктики:

резчльтат
(l. знати; 2. BMiTil; 3. комунiкацiя;,l.
автоном HicTb та вiдповiдальнiсть)

Форми (таlабо
методи i
технологir)
вик.llадання i
навчання

Результат навчання

та

Методи
Вiдсоток у
оцiнювання та
пiдсумковiй
пороговий
оцiнцi з
критерiй
(за
практики
оцiнювання
необхiдностi
Опитування,

Практичнi
застосовувати
лекцiТ перевiрка
семантичнi. iконолоl,iчнi, iконографiчнi, завдання,

Iнтерпретувати

формально-образнi

i

стилiстичнi чинники

практичних

формально-

Болодiти фаховою термiнологiсю,
науково-аналiтичним апаратом,

проводити аналiз та систематизацiю
фактологiчного матерiалу, методикою

итчвання.
перевiрка
завдання, лекцiТ

Практичнi

практичних

завдань

проведення науковцхд99дЦд9gц
Практичнi
Ознайомитись iз автентичними зразками
лекцii перевlрка
завдання,
чого мистецтва, скульптури;
металiв та тканини, що
предметiв
практичнiй дiяльностi iз
допоможе

iз

у

написання мистецтвознавчоl експертизи
автентичност1
визначення
метою
предмету, вiдмiнностей його вiд сучасних
антикварних пiд

натись про особливостi

Практичнi
процесу
завдання, лекцiТ
рiгання прелметiв у музеях, iх облiку,
експонування, вивчення та експонування,
Здiйснювати пошук iнформашii стосовно

Опитування,
перевiрка

практичних
завдань

предмету зOерlгання

б. Спiввiдношення результатiв виробничоi
льтатами навчання

,льтати

виробни,lоТ

практики

практики
(

icTop iT формування культурн их цiн ностей,.. .
подiй пол iтично1 f9 Jý9!9у]ц9lд
пов'язаних iз цим п

Бу"--".."*й

гп"бопi знання визначеноI сфери дослiдження у по€днаннi зi знаннями
гал ьноТ науковоТ дискусiТ
Володiння технiками, прийомами та методиками мистецтвознавчого
та
аналiзу та експертизи, атрибучiТ предметiв, якi мають iсторичну
,льтурну цlннlсть

u"Окремити йновнi етапи проведення наукового дослiдження
та експертИзи предмеТiв, якi маютЬ iсторичну 1-а культурну LliHHicTb,

Y*in*

дотримуватись черговостi здiйснення п
волй"п" методами опрацювання фаховот лiтератури, узаг€ulьнення
та аналiзУ науковогО матерiалу з дотриманням норм академiчноТ
лобро"ес"о.ii,пр"пц"пами формування науковоТ теми та розумiння
под€tльших порспектив розвитку мистецтвознавчоТ проблематики в
iнших спецiальних гirлузях.

спрямованiсть

на

розкриття особистiсного потенцiалу

та

самореалiзацiю. Здатнiсть дО самоосвiти, самоорганiзацiТ, рефлексiТ,
мовдосконzlJIення та продовження професiйного

iз

програмними

7. Схема формування оцiнки (згiдно п.7 <положення про органiзацiю освiтнього
процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ ЛЪ187-0).
система оцiнювання охоплюе поточний i пiдсумковий контролi. Результати навчання
здобувачiв вищоi освiти в Дкадемii оцiнюють за шкалою Академii, чотирибальною шкалою
(квiдмiнно>, кдобре>, <задовiльно), (незадовiльно>), шкtlлою сктС (кА>, ((BD, ((С)), <<D), <<Е>>,

(FХ), (F)),
7.1.

Форми оцiнювання здобувачiв вишоi освiти:

- семестрове оцiнювання:

Вiдвiдування практики * 10 балiв / 5 балiв
2. Пiдготовка презентацiТ щодо предметiв з музейноТ колекцiТ - З0 балiв / 20 балiв
3, Участь у наукових конференuiях, публiкацiт у наукових та науково-популярних
виданнях iз результатами проходження практики - отриманими пiд час проход}кення
практики навичками - 30 балiв / 15 балiв
пiдсумкове оцiнювання:
_
_
форма оцiнювання диференцiйований залiк, наукова презентачiя;
максимаJIьна кiлькiсть балiв, якi може отримати студент _ 40 балiв
1.

Органiзацiя оцiнювання
контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за 100-бальною
системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти формують ceMecTpoBi бали,
отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали, отриманi за вiдвiдування бази практики,
пiдготовку презентачiТ про дослiдженi та вивченi музейнi предмети та колекцiТ тощо; бали,
отриманi за участь у конференцiях або HayKoBi та науково-популярнi публiкацiТ (можливо у
спiльному aBTopcTBi iз зберiгачами музейних колекuiй у науково-популярних виданнях,
7.2.

науковiй перiоличi, матерiалах конференцiй), а також бали,якi отриманi за пiлсумкову роботУ
(лиференuiйований залiк).
ll[цсумкова

змiстовий роздiл

робота /

лиф.залiк
80 залiкових балiв (максимум)
Вiдвiдування
практики

10

(максимум)

lliдготовка

презентацll щодо
предметiв з музейно1
колекц1l

участь у
наукових
кон9ерен1\lях,
пуолlкацlи у
наукових та
науковопопулярних
виданнях
25

15

(максимум)

(максимум)

Наукова презентацlя

30

(максимум)

20

максимум)

Умовою допуску ло пiлсумковоТ роботи (iспиту) с отримання здобувачем пiд час
семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (критично-розрахунковий MiHiMyM). При
цьому обов'язковим с успiшна презентацiя за матерiалами предметiв iз музейноi колекцii та
участь у ceMiHapax, передбачених робочою програмою навчальноi дисциплiни.

п, u просmому розрахунку оmрш]wq ,мо:
Семестрова кiлькiсть
балiв

Мiнiлlулl

Максимум

Пiдсумкова
робота / екзамен

Пiдсумкова
оцiнка

l2

б0

80 z0

100

1ё

причин, вiдпрацювання та
випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з пова}Itцих
вiдповiдностi до (положення про органiзацiю
перездачi контрольних робiт злiиснуються у
наказ Jф187_0),
освiтнього процесу u ндкккlМ> (вiд 31 жовтня 2018 р.,
впродовж
оцiнка диференцiйованого залiку здiйснюсться за результатами роботи
право
(60)
мас
вищот освiти, який набрав суму залiкових балiв
усього семестру. Злобувач
Здобувачi вищоi освiти,
отримати пiдсумкову очiнку за результатами поточного-контролю,
складають диференцiйований
якi набрали протягом семестру менше 60 баrriв, обов'язково

У

за_гliк'
вищот освiти
^^i- ,-^6rroo-ip
здобувачiв ритtlгlТ
присутнiсть Bcix
,1.3

.

зал iKy с обов'язковою,
дифе
на диференtliйованому

оцiнок
Бlлrruбl
ала вiдповiдностi
fllKaJla
ш
оцiнка за шкzшою

Оцiнка за чотириба"гtьною

90- l UU

Вiдмiнно

82-89

Щобре

HAKKKiM

оцiнка за шкrtлою

шкzшою

(бали)

А
ts

с

74-8 i

64-,lз
60-63
3

5-59

Задовiльно

д

Незадовiльно

Fх

Е

F

|-34
8.

Сктс

Структура вrrробничоi практики,
обсяг навчaшьних занять
назва теми

1,,

2, 3 сеNlестри
iл <<Виробнича практика>

Ознйомлення з програмою виробничоТ практики
О*йоrп"ння iз правилами внутрiшнього
Micui проведення
розпорядку та безпеки у
Етапи розвитку та становлення закладу,
визначеного мiсцем проходження виробничоТ

Йu"."п,

збережених на вiдповiдальному
зберiганнi в закладi предметiв, якi мають
iсторичну та культурну цlцдl9]!
В"*р"aru"ня практичних завдань вiдповiдно до
профiлю дiяльностi закJIаду проходження
практики, пiлбiр матерiалiв щодо написання
квалiфiкацiйноТ

Поточний контроль в iдповiдального куратора
практики вiд установи, отримання вiдгуку вiд

Всього за навчальною дисциплiною

Загальний обсяг I20 еоd., в тому числi:
Практичнi - б0 aod. (на базi проведення практики)
Самостiйна робота - 60 zod.

ВIДГУК КЕРIВНИКА ПРАКТИКИ
За перiод проходження практики студент отримав якiсне уявлення про основи музейноТ
експертноТ, галерейноТ роботи -- засвоТв екскурсiйний,експертний, галерейний, фондовий та

науковий напрямки. Протягом перiолу проходження виробничот практики проявив
сумлiннiсть, дисциплiнованiсть, приймав активну участь у роботi рiзних вiддiлiв музею. За

результатами отриманих знань написаний реферат, присвячений вивченню окремих складових
колекцii музею, icTopii його заснування та розвитку, висвiтлено ocHoBHi досягнення та внесено
пропозицii У подальшу стратегiю розвитку. Слiд також пiдкреслити факт намагання
npunrrnunTa набути навичок, що стануть корисними в подальшiй професiйнiй дiяльностi як
експерта мистецтвОзнавця. Вважаемо, що (ПрiзвИще та Iм'я студеНта) заслугОвус на ошiнку ...
балiв.
9.

Рекомендованi джерела:

Основна: (Базова)
Бойко-Гагарiн А.С. Музей, що заробляс. Manual для маркетолога. Киiв: Логос,
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