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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна
Семестр 8
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 1
Лекції, годин 20
Практичні/ семінарські, годин 10
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 60
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 3
самостійної роботи студента 3
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - ознайомлення з основами мистецтвознавства, з методиками атрибуції 
об’єктів мистецтвознавства, з основами правового регулювання переміщення 
об’єктів мистецтва через митний кордон України.

Завдання - вивчення законодавчої, нормативної бази щодо правового регулю-
вання переміщення об'єктів мистецтва через митний кордон України; набуття знань 
і вмінь у визначенні термінів, видів, жанрів творів мистецтва; вивчення загальних 
класифікаційних та ідентифікаційних творів мистецтва.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Мистецтвознавство. Об’єкти мистецтвознавства

Тема 1. Наукові основи
мистецтвознавства 14 2 12

Тема 2. Образотворче мистецтво. Види і 
жанри мистецтва 16 4 2 10

Разом за змістовим модулем 1 30 6 2 22

Змістовий модуль 2: Ідентифікаційні ознаки творів мистецтва
Тема 3. Твори живопису та їх ідентифіка-
ційні ознаки 15 4 2 9

Тема 4. Декоративно-прикладне мисте-
цтво: види та класифікація. Атрибутивні
ознаки творів декоративно-прикладного
мистецтва

15 2 2 11

Разом за змістовим модулем 2 30 6 4 20

Змістовий модуль 3: Основи мистецтвознавчої експертизи 
Тема 5. Сучасні методи ідентифікаційної
експертизи творів мистецтва 12 4 2 6

Тема 6. Особливості мистецтвознавчої 
експертизи предметів декоративно-при-
кладного мистецтва

18 4 2 12

Разом за змістовим модулем 3 30 8 4 18
Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1
Практичне заняття. 
Види та жанри мистецтва. Визначальні ознаки основних історичних 
художніх стилів в мистецтві

2

2 Практичне заняття. 
Живопис на полотні та його ідентифікаційні ознаки 4

3 Практичне заняття. 
Атрибуція творів мистецтва 2

4 Практичне заняття. 
Методи ідентифікації'творів мистецтва 2

5 Практичне заняття. 
Особливості проведення мистецтвознавчої експертизи 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір результатів досліджень щодо організації експертизи  товарів
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Мистецтвознавство. Об’єкти мистецтвознавства

Практичне  
заняття 

Тема 1. Наукові 
основи 

мистецтвознавства 
12

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: визначення понять «об’єкти мистецтвознав-
ства», «культурні цінності». Правове регулювання пере-
міщення об’єктів мистецтвознавства через митний 
кордон України. 
Джерело [1-9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Практичне  
заняття 
Тема 2. 

Образотворче мис-
тецтво. Види і 

жанри мистецтва 

10

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: образотворче мистецтво. 
Види і жанри мистецтва. 
Джерело [21-22]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом за змістовий 
модуль 1 22

Змістовий модуль 2. Ідентифікаційні ознаки творів мистецтва

Практичне  
заняття  

Тема 3. Твори 
живопису та їх 
ідентифікаційні 

ознаки

9

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: схема вивчення та описання творів живопису. 
Ідентифікаційні ознаки олійного живопису. Живопис на 
дерев’яній основі та його ідентифікаційні ознаки. 
Графіка: види, технологія виробництва. 
Старовинні книги, рукописи, документи. 
Джерело [3-7, 15-19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Практичне  
заняття. 
Тема 4. 

Декоративно-при-
кладне мистецтво: 
види та класифіка-
ція. Атрибутивні 
ознаки творів 

декоративно-при-
кладного 
мистецтва 

11

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: декоративно-прикладне мистецтво. Кераміка як 
вид декоративно-прикладного мистецтва. Художні 
вироби з металу. Ткацтво. Музичні інструменти. 
Поштові марки. Ордена і медалі, нагрудні знаки та гро-
шові знаки, пам’ятні, ювілейні монети. 
Джерело [1-6, 11, 19]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом за змістовий 
модуль 2 20

Змістовий модуль 3. Основи мистецтвознавчої експертизи

Практичне 
заняття. 

Тема 5. Сучасні 
методи ідентифі-
каційної експер-
тизи творів 
мистецтва

6

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: сучасні методи ідентифікаційної експертизи 
об’єктів мистецтва: ультрафіолетове тестування; тесту-
вання в ІЧ-випромінюванні; рентгенографія. 
Обладнання для експертно-криміналістичних дослі-
джень об’єктів мистецтва. 
Джерело [3-7, 14, 21-26]. 
2. Самотестування. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Практичне 
заняття. 
Тема 6. 

Особливості мис-
тецтвознавчої екс-
пертизи предметів 
декоративно-при-

кладного 
мистецтва

12

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: особливості експертизи предметів декоратив-
ного мистецтва 
Особливості експертизи предметів прикладного 
мистецтва 
Джерело [14-17, 23. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, презентація 
доповіді

Разом змістовий 
модуль 3 18

Разом 60

7. Результати навчання

1 Знання видів і жанрів предметів історичного та культурного значення; загальні класифіка-
ційні та ідентифікаційні ознаки різних видів творів мистецтва;

2 Знання сучасних неруйнівні методів ідентифікаційної експертизи об’єктів 
мистецтвознавства

3 Вміння документально оформлювати результати експертизи в митній справі

4 Набуття практичних навичок з ідентифікації твори мистецтва, що переміщуються через 
митний кордон України; складання опису об’єктів мистецтва у митній документації

8. Форми навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за рекомендованою 
літературою).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2 1 5

Тема 2 2 2 1 5
Разом 
змістовий 
модуль 1

4 4 2 5 15

Змістовий модуль 2

Тема 3 2 2 1 5

Тема 4 2 2 1 5
Разом 
змістовий 
модуль 2

4 4 2 5 15

Змістовий модуль 3

Тема 5 3 2 2 7

Тема 6 3 2 2 7
Разом 
змістовий 
модуль 3

6 4 4 6 20

Разом 14 12 8 16 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3 Комплекти індивідуальних завдань.
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1 Білецький П.О. Українське мистецтво 2-ї половини XVII – XVIII ст. – К.: 
Мистецтво, 1981.

2 1. Богомольний Н.Я., Чевикін А.В. Техніка офорта. – К.: 1978.
3 Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1,2. / Запаско Я.П. (керівник 

авторського колективу). – Львів, Афіша. 2000
4 Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і 

середині ХІХ ст. – К.: Мистецтво, 1983.
5 Жолтовський П.М. Український живопис ХІІ – ХVІІІ ст. – К.: Мистецтво,

1978.
6 Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні XIV – XVIII ст. – К.: Наукова 

Думка, 1973.

7
Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення 
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