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контDоль
Обсяг дисциплiни:
кредити €КТС/
кiлькiсть годин
Мова викладання
Що буде
вивчатися
(предмет навчанняr)

[ругий (магiстерський)

piBeHb

Обов'язкова навчальна дисциплiна

1

курс магlстратури

2

2 семестр - диф:залiк

Загальна кiлькiсть годин - 120 годин , кредитiв €КТС - 4:
аулиторнi години - 28 (лекцiйнi - 14 год., практичнi зЕtнят-tя
14 год.), для самостiйноi роботи студентiв визначено 92 год.)
украiЪська
Предметом навчання с особливостi та ocHoBHi прийоми реставрацii
TBopiB декоративно-прикладного мистецтва з металу, керамiки,
органiчних матерiалiв. Змiст дисциплiни визначаеться нормативними

-

з реставрацiйноi дiяльностi в системi культури i
суспiльства, виходячи з HoBiTHix науково-методологiчних концепцiй
пам'ятко-охоронноТ справи, спираеться на базовi документи
нацiонального законодавства та мiжнароднi конвенцii та xapTii.
Основна увага придiлятиметься формуванню
майбутнiх
спецiалiстiв базових теоретичних знань та практичних навичок у
документами

у

i зберiгання TBopiB
металу, керамiки, органiчних матерiа-пiв. Засвоення
теоретичних положень, виклацених у програмi у процесi навчання,
галузi дослiджень, реставрацii, консервацii

мистецтва

Чому че
цiкаво/потрiбно
вивчати (мета,
завдання)

з

доповнюеться практичною роботою.
Мета дисциплiни - ознайомити студентiв з iснуючими теоретичними
та практичними прийомал,tи реставрацii пам'яток декоративного
мистецтва у iхньому взаемозв'язку з iсторiею матерiальноi культури;
сформувати практичнi навички в га_тlузi науковоi реставрацii.
Завдання курсу:
- ознайомити студентiв iз сr{асними мотодикчlми реставрацii TBopiB
декоративно-прикладного мистецтва з метЕlлу, керамiки, органiчних
матерiалiв;
- вивчити методи наукового опису й ана_тriзу предметiв з металу,
керамiки, органiчних матерiалiв ;
- сформувати навички складання наукового опису дослiджуваного
предмету;
- ознайомити з технологiчними особливостями виробництва, обробки
та оздоблення виробiв з MeTa;ly, керамiки, органiчних матерiалiв;
навчити визначати матерiали
металу, керамiки, органiчних
матерiалiв та ix типологiчну приналежнiсть;
- засвоiти необхiдну термiнологiю, основних понять та визначень.

-

з

Пререквiзити

(попереднi
компетентностi,
необхiднi
вивчення
дисциплiни)

Для здобувачiв, якi пройшли навчання за першим

ocBiTHiM

рiвнем(бакалавр) з вiдповИноi спецiальностi (023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя):
для - знання вiдомостей про розвиток свiтового та украiнського
мистецтва, що дозволяе визначати спiльнi риси та вiдмiнностi TBopiB

мистецтва рiзних стилiв;
- розумiння стилiстики та специфiчних рис мистецтва рiзних перiодiв,
принципи вирiшення TBopiB;
- вмiння визначати час створення та регiон походження окремих
робiт, розумiти iiнi стилiстичнi особливостi ;
вмiння об'ективно оцiнювати мистецьку та iсторико-культурну
цiннiсть предметiв мистецтва та аргументовано вiдстоювати власну
Д}Мку.
Щля здобувачiв, якi не мають вiдповiдноi пhготовки:
- знання з icTopiT, фiлософii, лiтератури;
- знання соцiокультурних чинникiв та особливостей iсторичноi доби,
що впливають на формування культурного контексту;
- вмiння працювати з джерела]uи, верифiкувати отриману iнформацiю;
- вмiння аргументовано вiдстоювати власну думку.
iHmezpaltbHi:
- здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та проблеми у

-

Пореквiзити
(компетентностi,
отриманi пiсля
вивчення
дисциплiни)

галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i

реставрацii, а також експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноi
дiяльностi або у процесi навчання, що передбачае застосування
системи iнтегрованих знань з Teopii, icTopii мистецтва та експертизи,
спрямованих на розвиток здатностi особистостi до креативноi
самореалiзацii iз використанням iнновацiй у сферi мистецтвознавчоi
експертизи та характеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю
умов i вимог.
заzальнi:
- вмiння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
- здатнiсть спiлкуватися з представникztп,Iи iнших професiйних |руп
рiзного рiвня (з експертtlми з iнших галузей знань/видiв економiчноi
дiяльностi).
- здатнiсть розробляти та керувати проектilп,lи.
фаховi:
- здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних технологiчних етапiв
розвитку суспiльства.
- здатнiсть формувати мистецькi концепцiТ на пiдставi проведення
дослiджень тих чи iнших аспектiв реставрацiйноi дiяльностi;
- здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних
технологiй в KoHTeKcTi проведення мистецтвозн€lвчих та
реставрацiйних дослiджень.
- Знати методи дослiджень TBopiB декоративного мистецтва з метаJIу,
керамiки, органiчних матерiалiв;
- Мати уяву про ocHoBHi приtIини та види руйнувань i пошкоджень
TBopiB декоративного мистецтва;
- Вмiти визначати стан збереженостi, описувати художнi, стилiстичнi
та технологiчнi особливостi твору;
- Знати основи реставрацiйно-консервацiйних заходiв;
- Вести реставрацiйну документацiю;

i

Чому

навчитися
(результати
навчання)

можна

-

Проводити дослiдницьку роботу, використовуючи результати

вивчень для атрибуцii та експертизи.

Критерii оцiнювання Форми оцiнювання сryдентiв:
(екзаменацiйна
полiтика)

Контрольна робота (тест) - 10 балiв/ 5 балiв*
2. Вiдвiдування лекцiй - 5 бшiвl З баsм
3. Оцiнювання роботи пiд час семiнарських зчlнять - 5 бшiв
5. Пiдготовка презентацii - 10 балiв.
6. Участь у наукових конференцiях - 15 бшiв.
7. Самостiйна робота - 10 балiв.
Пiдсумкове оцiнювання:
- форма оцiнювання - залiк;
- максимчtльна кiлькiсть ба_гliв - 40 балiв
Органiзацiя оцiнювання
Контроль за якiстю навчання здобувача вищоI освiти здiйснюсться за
100-ба_rrьною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi
освiти формують ceмecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових
роздiлiв (бали, отриманi за контрольну робоry (у формi тестування),
презентацii тощо; бали, отриманi за виконання самостiйного зiшдання,
участi у ceMiHapi, а також бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу
1.

(екзамен).

е отримання
здобувачем пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 ба-пiв
(критично-розрахунковий MiHiMyM). При цьому обов'язковим е
успiшне складання контрольних робiт, викончlння самостiйних робiт
та участь у ceMiHapax, передбачених робочою прогрtlп.lою навчальноi
дисциплiни.
У випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з повzDкних причин,
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у
вiдповiдностi до кПоложення про органiзацiю освiтнього процесу в
HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р., накщ J\Ъ187-0).
Оцiнка залiку здiйснюсться за результатами роботи впродовж усього
семестру.
Здобувач вищоi освiти, який набрав суму за-гliкових балiв (60) мае
право отримати пiдсумкову оцiнку за залiк за результатап{и поточного
контролю.
присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на залiку е обов'язковим.
Набутi в результатi вивчення дисциплiни компетентностi д.lють змогу
працювати за фахом:
мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикJIадне
мистецтво);
_ мистецтвознавець експерт;
- науковий спiвробiтник музею та iнших установ;
- оцiнювач TBopiB мистецтва;
- аукцiонiст.
Набутi компетентностi дtlють змогу стати спiвробiтником apxiBy,
музею, аукцiонного дому та iнших закладiв мистецтва i культури,
держслужбовцем в органах управлiння у сферi культури, займатися
iндивiдуа-тrьною дiяльнiстю
га.пузi експертизи, культури та
мистецтва, дослiдницькою дiяльнiстю.
Види занять: лекцii, ceMiHapcbKi занятгя, практична робота,
контрольне тестування.
Методи навчання: лекцiя, дiалог, демонстрацiя, аналiтичний,
Умовою допуску до пiдсрлковоi роботи (за-пiку)

Як можна

користуватися
набутими знаннями i
вмiннями
(компетентностi)

в

навчальна логiстика

Iнформацiйне
забезпечення з фонду
та
репозитарiю

HAKKKIM

iндуктивний, дослiдницький, створення презентацiй.
Форми навчання: групова, iндивiдуальна, консультацii
1. ГренбеРг Ю.И. Научно-техническое исследование произведений
искусства / Сообщение ВЩНИЛКР, Т. 21. М, 1968.
2. Большая иллюстрированнzUI энцикJIопедия древностей. Прага:

АртиJI, 1987.
3. Щрапалюк

г,и.

и

научная обработка
западноевропейского художественного фарфора. Одесса, 1995.
4. Елкина А. к., Подвигана н. д., Хазанова и. А., Каталог збережених
пам'яток КиiЪського церковно-археологiчного музею 1872-1922 рр.
Каталогизация

к.,2002.
5. Кубе А.Н. Итальянск€ш майолика ХV-ХVШ веков. М., 1976.
6. Косолапов А.и. Физические методы изrIения произведений

искусства. М.,1985.
7. Мiнжулiна Т. В. .Щослiдження та реставрацiя музейного текстилю.

к.,2005.

Н.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
Реставрация музейной керап{ики: Методические рекомендации
/л.н. Андреева, А.С. Антонян, Т.И. Барабанова и др.; Под общ. ред.
Л.Н. Андреевой. М., ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря, |999, l44 с.;
71, ил. С. 6-17.
10. Реставрация скульптуры из камня. Методические рекомендации.
м., l980.
1l. Реставрация монументальной скульптуры. Методические
рекомендации. ГосНИИР. Сост. Н.В. Тимофеева, И.В. Касатонова,
Ф.Б. Аракелян.- М; 1995. 65 с.
Ауд. 207, корп. 18 HAKKKiM, комп'ютери, MoHiTop, продмети
реставрацii, iнша наочнiсть, мультимедiйна TexHiKa
Нацiональна академiя образотворчого мистецтва i архiтектури
8. Однора_тrов

9.

локацiя та
матерiально-технiчне
забезпечення

Кафедра

Iнститут
Iнформацiя про
науковопедагогiчного
працiвника (з фото)

нацiональний музей украiнського .народного декоративного
мистецтва.
Кафедра мистецтвознавчоi експертизи (корп. l8, каб. 203)
Iнститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

\

l

t

fu!
ffi/
',iЛ

Ревенок Наталiя МиколаiЪна, доцент кафедри

мистецтвознавчоi

мистецтвознавства.

експертизи,

Автор книг,

матерiалiв, понад 60

кандидат
методичних

публiкацiй

з

мистецтвознавства, експертизи та реставрацii TBopiB
керамiки. Учасник мiжнародних (УкраiЪа, Польща,
Бiлорусь, Францiя, Корея та iнших) i всеукраiЪських

та експертиз TBopiB
фарфору, фаянсу, археологiчноТ кераллiки.
Науково-педагогiчне стажування проведено за темою кФормування
професiйноТ компетентностi бакалаврiв
магiстрiв
галузi
TBopiB
декоративно-ужиткового мистецтва в Куявському
реставрацii
унiверситетi у м. Влоцлавек (Польща) на тему кПроблеми та процес
реформування освiти в галузi культурологii та мистецтва в YKpaiHi та
KpaiHax СС> в обсязi б кредитiв (180 гол.) з 4.11 . по lЗ.12.20l9 р.).
Протягом 2019-2021 poKiB вишло дрчком бiля 20 пчблiкацiй. серед
конференцiй. Автор численних атрибуцiй

та

у

яких:
1. Ревенок Н. М. Вази Кисво-Межигiрськоi фаянсовоТ фабрики з
колек-цii Нацiонадьного музею icTopii Украiни (дослiдження та

реставрацiя). Науковий вiсник Нацiоншlьного музею icTopii УкраiЪи.
Збiрник наукових праць. Вип. 4. КиiЪ, 2019.
2. Ревенок Н. М. Майстерня реставрацii скульптури та TBopiB
сучаснiсть.
декоративно-ужиткового мистецтва: минуле i
Всеукраiнська наук.-практ. конф. <Педагогiчна спадщина: персоналii
в icTopii освiти НАоМд, здобутки, iнновацii в KoHTeKcTi свропейськоi
iнтеграцiТ УкраiЪи>. К.: НАОМА, 11-12.03.2019 р.
3. Ревенок Н. М. Мейсенський бiсквiт з колекцii Нацiонального музею
icTopii Украiни (дослiдження та реставрацiя). Збiрник наукових праць
IV мiжнародноi науково-практичноi конференцii <Музеi та
реставрацiя у KoHTeKcTi збереження культурноi спадщини: актуальнi
виклики сучасностi>>, м. КиiЪ, 7-8 червня 2019 р. К.: HAKKIM
4. Ревенок Н. М. Атрибучiя двох декоративних фарфорових тарелiв.
Збiрник наукових праць V мiжнаролноi науково-практичноТ
конференцii <МузеТ та реставрацiя у KoHTeKcTi збереження культурноi
спадщини : актуальнi виклики сучасностi).К., Фенiкс, 2020.
5. Ревенок Н. М., Щепанова О. В. ,Щослiдження та атрибучiя
скiфського aKiHaKy. Збiрник наукових праць. VII Платонiвськi
читання. Тези доповiдей Мiжнародноi науковоТ конференцiТ. Киiв:
СПДl Чалчинська Н.В., 2020. С.201 -202.
6. Ревенок Н. М. Мистецтвознавча експертиза украiнського фарфорупочатку ХХ столiття в KoHTeKcTi розвитку художньоi
фаянсу XIX
культури. MoHozp афй. КиiЪ: Видавничiй дiм кГельветика>, 2020.

7. Ревенок Н. М. Мистецтвознавчi аспекти атрибуцii украihського
фарфору та фаянсу XIX - початку ХХ столiття. Культура i сучаснiсть:
аJIьманах. К.: HAKKIM, 2020, Jф 2.
8. Дефiнiцii стильових ознак художнього фарфору-фаянсу УкраiЪи

XIX * початку ХХ ст. Логос: зб.наук.праць

Оригiнальнiсть
навчальноi
дисциплiни
(при наявностi).

Полiтика академiчноI
доброчесностi

Лiнк на дисциплiну

за мат. мiжнар. науковопракт. конф. <DёЬаts scientifiques et orientations prospectives du
dёчеlоррmепt cientifique>. Том 6. 5.02,2021. Париж, Францiя.
9. Методологiчнi пiдходи до професiйноi пiдготовки художникiвpecTaBpaTopiB декоративно-ужиткового мистецтва в НАОМА. Логос:
зб.наук,праць за мат. I International Scientific and Practical Сопfеrепсе
KTheoretical and practical aspects of mоdеrп scientific research> (I
Мiжнар.науково-практична конференцiя З0.04.202l, Сеул, Корея),
Т. 1 . DOI : https ://doi. о ry,l | 0.3 6074l losos-3 0 .04.202l .у2.65 .
,Щисциплiна дозволяе впорядкувати знання з рiзних га.пузей знань,

з науковоi реставрацii пам'яток
мистецтва,
пiдвищити piBeHb розумiння
декоративно-ужиткового
реставрацiйних процесiв та розвинути практичнi навички та вмiння з
уточнити oKpeMi складовi

реставрацii TBopiB керамiки, металу, органiчних матерiалiв,

систематизувати та використовувати набутi компетенцii у практичнiй
дiяльностi в галузi мистецтвознавства та експертизи.
Bci учасники ocBiTHboi дiяльностi дотримуються полiтики академiчноi
доброчесностi, визначеноi вимогаrrли HAKKKiM, що е запорукою
якостi освiти.
Протягом 2020-202l н.р. використовувався Google Classroom з
вiдповiдним наповненням, у процесi розробки курс, призначений для
навчання у 202I-2022 н.р

розробник
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Ревенок Наталiя Миколаiвна
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