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Реставраційний живопис 
Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестр: перший. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 
16, практичні – 16. 
Лектор: старший викладач Ясеницька Ж.В. 
Результати навчання: 
знати:  
- методи, прийоми, способи реставрації; етапи роботи підчас різного виду реставраційного 
втручання;  
- методику дослідження творів мистецтва;  
- основні хімічні сполуки та готові речовини, що використовуються в реставрації;  
- правила роботи з музейними експонатами, та творами живопису.  
вміти:  
- працювати з творами мистецтва, що мають історичну цінність;  
- проводити елементарний аналіз стану художнього твору;  
- працювати з відновлення нескладних пошкоджень творів образотворчого мистецтва;  
- визначати ступені пошкодження творів мистецтва та умови, які до цього призвели;  
- працювати з хімічними сполуками, що використовуються в процесі реставрації  
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:«Теорія і практика рисунку», 
«Теорія і практика живопису», «Сучасне образотворче мистецтво України», «Сучасне 
декоративно-прикладне мистецтво». 
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до предмету основи реставрації. Основи 
реставрації: теорія і практика. Хіміко-технологічні процеси в реставрації. Відомості про 
реставрацію живопису. Живопис в техніці старих майстрів. Технологічні операції в 
процесі реставрації творів живопису. Робота з поверхнею фарбового шару в олійному 
живописі. Робота з поверхнею фарбового шару в темперному живописі.  
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М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання аудиторних практичних завдань, виконання 
індивідуальних робіт;  
– підсумковий контроль: залік у першому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти. 
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