НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЯ

Термін проведенн
програми –
І семестр 2016-2017 н.р.
(03 жовтня по
09 грудня 2016р.)
Тривалість програми – 10 тижнів.

Вартість навчання
від 1500 грн. (5 осіб у групі)

...

до 3000 грн. (1 особа у групі)
Інформаційний пакет із сертифікатної
освітньої професійної програми
«Експертиза та оцінка коштовностей»
містить:
  програми всіх навчальних дисциплін;
 тематику лекцій;
 плани лабораторних робіт;
 списки
законодавчих
та
нормативних актів;
 списки рекомендованої літератури.
Методичне забезпечення дисциплін
розміщено на сайті електронної бібліотеки
Національного
університету
харчових
технологій з метою забезпечення студентам
високоякісного навчального процесу.
Формування навчальних груп
відбувається на кафедрі експертизи
харчових продуктів.

Записатися, дізнатися більше про
програму та форми навчання можна на
кафедрі експертизи харчових продуктів,
к. 616, корпус Ж;
тел. (044) 287-93-40, 050-332-25-42,
Веб-сайт: http://expert.nuft.edu.ua/

Менеджмент програми відкритий для
спілкування і врахує всі зауваження
та побажання слухачів щодо змісту
навчальних програм та якості роботи
викладачів.

Термін формування груп

23 вересня - 03 жовтня 2016р.

СЕРТИФІКАТНА
ОСВІТНЯ
ПРОФЕСІЙНА
ПРОГРАМА

ЕКСПЕРТИЗА ТА
ОЦІНКА
КОШТОВНОСТЕЙ

Експертиза та оцінка
коштовностей
Керівники програми:
д.т.н., професор. Артюх Т.М.,
к.т.н. Кійко В.В.,

Менеджер – к.т.н., доц. Шаповалова Н.П.
Сертифікатна освітня професійна програма
«Експертиза

та

оцінка

коштовностей»

розроблена для студентів бакалаврату та
магістратури
Національного
університету
харчових технологій, а також для інших слухачів, які
цікавляться теоретичними та практичними основами
діагностики та експертної оцінки дорогоцінних
каменів (вставок), зокрема діамантів, сапфірів,
рубінів, смарагдів, бурштину, перлів, слонової кістки,
визначенням синтетичних та поліпшених матеріалів;
аналізом сучасних тенденцій на світовому та
внутрішньому ринках; а також відомостями про
дорогоцінні метали та їх сплави, технологіями
виготовлення ювелірних виробів, вартісною оцінкою
ювелірних виробів, правовими основами операцій з
дорогоцінними каменями, металами, ювелірними
виробами,
сучасними
тенденціями
дизайну.
Головними розділами програми є загальна
інформація про методологію оцінки культурних
цінностей, їх класифікація; практичні методи
експертної оцінки справжності, цінності та вартості,
застосування нормативних та законодавчих актів,
формування
ринкових
рівнів
цін,
митне
регулювання.
Дана програма рекомендована ювелірам,
дизайнерам, оцінникам, товарознавцям, експертам,
сортувальникам,
менеджерам,
керівникам
підприємств, приватним підприємцям, виробникам,
продавцям
ювелірних
виробів,
робітникам
ломбардів, антикварних магазинів, митникам, для
підвищення кваліфікації фахівців з експертизи та
оцінки ювелірних виробів та культурних цінностей.
Ключові переваги програми:
1) з’ясування сутності і особливостей
культурних цінностей, коштовностей як товару та
об’єкту інвестування, специфіки власності на
культурні цінності;

2) з’ясування стану та перспектив розвитку
окремих секторів ринку культурних цінностей, зокрема
ринків
антикваріату,
предметів
колекціонування,
артринку, ринку дорогоцінних металів та коштовного
каміння, ювелірних виробів;
3)з’ясування теоретико-методологічних основ
експертизи та оцінки
коштовностей, культурних
цінностей;
4) застосування сучасних методів навчання –
обладнання та приладів, лабораторних досліджень,
наочних зразків, розв’язання ситуаційних завдань;
5) набуття практичних навиків у визначенні виду
та походження дорогоцінного камінні, його вартості,
справжності; у визначенні виду та проби дорогоцінного
металу у сплаві ювелірного виробу; у визначенні віку та
справжності культурних цінностей з металу та каміння,
його виду, справжності та вартості, складанні висновку
експерта.
6) набуття переваг при працевлаштуванні по з а
к і н ч е н н і у н і в е р с и т е т у, о с о б и с т о ї
конкурентоспроможності на ринку праці і формування
успішної кар'єри в сфері торгівлі, митниці, експертизи,
оцінки коштовностей.
Програма розроблена таким чином, щоб
надати знання та навички, необхідні в щоденній
практичній
роботі
з
дорогоцінними
каменями,
ювелірними виробами та культурними цінностями.
Зміст програми постійно оновлюється з появою
нової теоретичної та практичної інформації.
Програма
розроблена
фахівцями
кафедри
експертизи НУХТ, що мають міжнародні сертифікати з
експертизи та оцінки коштовностей та культурних
цінностей, є сертифікованими та акредитованими
оцінниками ФДМ України. Викладачами програми є
провідні лектори кафедри НУХТ, які мають великий
досвід практичної і наукової ї роботи, а також фахівці
Київського казенного підприємства пробірного контролю.
Навчання за програмою не потребує попередньої
підготовці. Розроблена програма актуальна як для
практикуючих фахівців, так і для тих хто лише планує
професійну діяльність в галузі експертизи, оцінки та
торгівлі дорогоцінними каменями, ювелірними виробами
та культурними цінностями.
По завершенні навчання слухачам програми
видається сертифікат з присвоєнням відповідної
кваліфікації.

Програма передбачає вивчення таких
навчальних модулів:
1.Експертиза
дорогоцінного
каміння
(діагностика та ідентифікація ювелірних
каменів та імітацій; діагностика синтетичних
каменів; експертиза ювелірних каменів;
вартісна
оцінка
ювелірних
каменів;
експертиза
та
оцінка
діамантів;
застосування законодавчих норм).
2.Оцінка ювелірних прикрас (визначення
металу,
сплаву,
проби
у
виробах,
діагностика
технології
виготовлення
виробу, діагностика дефектів ювелірного
виробу, експертна оцінка каменів у
виробах, технологічна експертиза виробів;
вартісна оцінка виробів з використанням
прейскурантів).
3.Експертиза
та
оцінка
культурних
цінностей (законодавча та нормативна
база щодо культурних цінностей, їх
класифікації, ідентифікаційна експертиза,
експертиза
справжності,
оціночна
експертиза
культурних
цінностей;
вартісна оцінка культурних цінностей з
визначенням виду, віку, оригінальності,
цінності та вартості, порядок оформлення
висновку експерта, документів на ввіз та
вивіз через митний кордон.
Програма передбачає такі види занять:
лекції, семінари у формі обговорення
питань законодавчої та нормативної бази,
стану та кон’юнктури ринку; практичні
заняття у формі розв'язання ситуаційних
завдань, презентацій і лабораторні заняття
у
формі
дослідження
показників
властивостей та показників якості для
визначення виду
дорогоцінного сплаву,
вставок з дорогоцінного каміння та готової
ювелірної продукції; справжності та якості
коштовностей з використанням сучасного
лабораторного оснащення
і приладів
у лабораторіях кафедри та встановлення
достовірності
отриманих
результатів
дослідження, а також виїзних занять в
Музеї та на виставки.

