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Схвалено науково

Протокол

- методичною
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радою Академii
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Голова науково-методичноi KoMicii

zd/po*y жп2
(Телячий Ю.В.)

2

1,

Анотацiя (опис) навчальноiдисциплiни (у т.ч. мirкдисциплiнарнi
зв'язки):

Навча-шьна Дисциплiна включена

до навчального плану пiдготовки магiстрiв та с
частиною блоку обов'язкових дисциплiн, а також мас мiждисциплiнарний
характер,
утворюючи постiйнi зв'язки з iншими фаховими дисциплiнами,
креставрацiя TBopiB декоративного мистецтва)
- дисциплiнао яка разом з iншими
ДИСЦИПЛiНаМИ ВiДНеСеНа ДО ЧИСЛа Обов'язкових
дисциплiн першого освiтнього рiвня вищоi
освiти <магiстр> (I курс магiстратури, 2 семестр) i забезпечуе
пiдготовку
мистецтвознавцiв-експертiв.
МiЖДИСЦИПЛiНаРНi ЗВ'ЯЗКИ: Дисциплiна базуеться на
знаннях, спiльних для KypciB
гуманiтарНих дисциплiн: icTopiT зарубiясно.о *".rЪrтва. icTopii
депйаr"вно-прикладного
мистецтва, icTopii архiтектуРи, мiфологii в образотворчому
мистецтвi.
Навча-гlьна дисцип.цiНа <РестаВрацiЯ ,uopi"
декоративногО мистецтва), що
викладаеться на I Kypci магiстратури е теоретичною та
практичною основою сукупностi
знанЬ та BMiHb, що формують профiль
фахiвця-експерта в галузi HayKoBoi реставрацiТ
TBopiB декоративногО мистецтва й визначають необхiднi
,,u"""n, для здiйснення
реставрацii TBopiB декоративного мистецтва.
Навчальна дисциплiна <Ре_ставрацiя TBopiB декоративного
мистецтва), що
ПеРеДбаЧеНа НаВЧ€ШЬниМ планом HAKKKiM
для стулентiв I курсу магiстрату ри, в 2
ceMecTpi (загальна кiлькiсть годин
l20 годин (кредитiв ектС !'ц)i uio"TopHi години
(лекцiйнi
14 год., практичнi заняття
t4 гоi.), для саN{остiйноi роботи стулентiввизначено 92 год,) i с важливою складовою
формування теоретичних знань та практичних
навичок фахiвцiв у сферi науковот
р..ruuрuцii.2, Мета дисциплiнИ * ознайомити студентiв з iснуючими теоретичними
та
практичними прийомами реставраuiI пам'яток декоративного
мистецтва у Тхньому
взаеп,tозв'язку з iсторiсю матерiальноТ культури; сформувати
практичнi навички в галузi
науковоi реставрацii.
3. Завдання курсу:
- ознайомити студентiв iз сучасними методиками реставрачii TBopiB декоративноприкладного мистецтва з металу, керамiки, органiчних
матерiалiв;
- вивчити методи наукового опису й ана"гliзу предметiв з MeTmIy, керамiки,
органiчних матерiалiв;
- сформувати навички складання наукового опису дослiджуваного предмету;

-

-

ознайомитИ

з

-

технолОгiчними особливостями виробництва, обробки

та
оздоблення виробiв з металу, керамiки, органiчних
матерiалiв;
навчити визначати матерiали з MeTaIry. п.рuйiпr, органiчних
матерiалiв та ix
типологiчну приныIежнiсть;
* засвоihи необхiдну термiнологiю,
основних понять та визначень.
4. Поперелнi вимоги до опанування або вибору
навчальноТдисциплiни:
- знання сучасних досяI.нень у музейнiй реставраuii;
- навичкИ визначенНя рiзниХ груп музеЙних пам'яТок у галузi науковоi
реставрацiI
предметiв з металу, керамiки, органiчних матерiалiв;

-

MaTeplaJIlB;

-

металу, керамiки, органiчних

знання основних технiко-технологiчних прийомiв виготовлення
та обробки

виробiв з металу, керамiки, органiчних матерiалiв;
знання методiв наукового опису й аналiзу предметiв з
металу, керамiки,
органiчних матерiалiв;
- знання сучасних етичних й естетичних вимог проведення науковоi реставрацiТ
пам'яток культури.

-

у

результатi опанування навчальноi дисциплiни студенти повиннi набути
TaKi
програмнi компетентностi :

iнmеzральна: здатнiсть розв'язувати складнi завдання та практичнi проблеми
у
галузi образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва i реставрацii, а ,uпоЙ
експертизи TBopiB мистецтва або у процесi навчання, що передбачас застосування системи
iнтегрованих знань з Teopii, icTopii мистецтва та експертизи;
заzальнi:
- здатнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть);

- здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та синтезу;
- здатнiсть застосовувати на практитli знання, навички та умiння, набутi у

результатi дослiдницькот роботи ;
- здатнiсть до планування i управлiння проектами;
фажовi: здатнiсть володiти основними класичними
концепцiями мистецтвознавчоi науки;

i

сучасними категорiями та

здатнiстЬ усвiдомлювати взаемозв'язки та взаемоз€lлежностi мiж yciMa
елементами теоретичних та практичних знань з образотворчого та декоративного

мистецтва;
- здатнiсть володiти знанням базовоi науковоi pecTaBpauii, методичноТ лiтератури;
- Опановуючи навчаJIьну дисциплiну студент повинен дотримуватися академiчноТ
доброчесностi, визначеноi в HAKKKiM.

5. Результати навчання за дисциплiною:

Результат навчання

(l. знати; 2. вмiти; 3. комунiкачiя;
вiдповiдальн icTb)

Код

4. aBToHoMHicTb та

або метоlIи

техllологii)
викладання

Резу.llьтаr, IIавчаtIIIfl

Знати

Форми (та/

навчанllя

понятiйно-категорiальний апарат

навчальноi дисциплiни; методи i методики
консервацii, розчищення нестiйких та стiйких
забрулнень з метаJIу, керамiки, органiчних

Лекцii,
практичнi
заняття

матерiалiв.

Вмiти проводити лабораторнi
визначати та описувати стан

дослiдження;
збереженостi
TBopiB ix технологiчнi, стилiстичнi особливостi;
складати програми реставрацiйних захолiв та
пiдбирати методики; проводити ocHoBHi
реставрашiйно-консерваuiйнi заходи: вести
реставрачiйну документацiю; IIроводити
дослiдницьку
використовуючи
результати дослiджень для атрибуцii,
Знати походження, розвиток TBopiB керамiки,
метаJIу, органiчних матерiалiв та технологiю iх
виготовлення; ocHoBHi причини руйнування та
забрулнення виробiв; реставрацiйнi матерiа,rи
та Тх властивостi.

ЛекцiТ,

практичнi
заняття

Методи
оцillюваtlня та вiдсоток у
пороговий
пi,llсупlковi
критерiй
й оцiнцi з
оцiнювання (за дисциплiни
необхiдностi)
Опитування,
20%
тестування,
перевiрка
практичних
завдань
Опитування,
20%
тестування,
перевiрка
практичних
завдань

роботу,

Застосовувати отриманi знання

на

Лекцii,
практичнi
заняття

практицi; CeMiHapcbKi
ана-пiзу
заняття
украiнського мистецтва ХХ столiття, ефективно
проводити атрибучiю вiдповiдних TBopiB
мистецтва

вмiти

використовувати навики

Опитування,
перевiрка,
практичних
завдань

30%

Опитування,
перевiрка,
практичних
завдань

з0%
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6.

Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни

результаТами навчанНя

iз

програмIIими

(необов'язково dля вuбiрковut duсtluппiн якi не вхоdяmь do блокiв спеtliаtiзацii)

Ns

1.2

1.1

Грунтовнi знання icTopiT образотворчого мистецтва, декоративного
мистецтва та реставрацiI, мистецтвознавчоi експертизи, основ
законодавства у га_гlузi культури i мистецтв
Глибокi знання визначеноТ сфери дослiдження у по€днаннi зi
знаннями загальноТ науковоi дискусii
Володiння технiками, прийомами та методиками реставрацii та
консервацii мистецьких TBopiB i пам'яток культури
2 Умiння здiйснювати реставрацiю та консервацiю TBopiB метаJIу,
керамiки, органiчних \датерiалiв.
J Володiння методами опрацювання науковоТ лiтератури з
pecTaBpauiT, узагальнення та ана-гliзу матерiалу з дотриманням норм
академiчнот доброчесностi, принципами формування науковоi теми
та розумiння подальших перспектив розвитку даноТ проблематики
в галузi науковоТ pecTaBpauiT.
4 ЗдатнiстЬ дО особистiсНо-професiйногО лiдерства та
успiху.
спрямованiсть на розкриття особистiсного творчого потенцiirлу та
самореа"riзацiю. Здатнiсть
самоосвiти. самоорганiзацiт,
та продовження професiйного
рефлексiТ, самовдосконалення
розвитку,
l

до

4.2

4.1

2.1

рн1
рII
2

рн
3

рн
4

рн
7

рн
10

7. Схема формування оцiнки (згiдно з п.7 <<Положення про органiзаuitо
освiтнього процесу в НдККкiМ> (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ JФ187-0).

Система оцiнювання охоплюс вхiдний, поточний, модульний i пiлсумковий
контролi, Результати навчання здобувачiв Вищоi освiти в Академii оцiнюють за шкалою
Академii, чотирибальною шкалою (<вiдмiнно>, <добре>>, кзадовiльно)), <незадовiльно>),
шкtlлою СКТС ((А), <В>, кС>>, ((D)), (Е), (FХ), (F)).
7.1. Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:
семестрове оцiнювання:
- Контрольна робота з тем ЗР* (тест): - 25 балiв/ l5 балiв**.
- Самостiйне завдання l : РН |,2. - 20 балiвl 12 балiв.
- Самостiйне завдання 2: РН 1.3. - 20 балiв/ 12 балiв.
- Проведення колоквiуму: РН 1.3. - l5 балiв/ 9 балiв.
- Пiлсумкова контрольна робота (екзамен): - 20 балiв l 12 балiв.
* ЗР змiстовий
роздiл.
** максимальний балl порогiв бал
для отримання позитивноi оцiнки з вiдповiдноi
контролю.
форми
- пiдсумкове оцiнювання: залiк.
7.2.

Органiзацiя оцiнювання

контроль за якiстю навчання злобувача вищоi освiти здiйснюеться за l00-бальною
системою. Загальну кiлькiсть балiв Здобувача вищоi освiти формують ceMecTpoBi ба;rи,
отриманi з ycix тем змiстОвих роздiЛiв (бали, отриманi за контрольну
роботу (у формi
тестуваннЯ), презентацii тощо; бали, отриманi за виконання самостiйного завдання,
участi
у колоквiУмi, а такоЖ бапи, якi отриманi за пiдсумкову роботу (залiк).

Зразки тестових завдань для контрольноТ роботи, перелiк самостiйних завдань,
питання та завдання пiдсумковоi контрольноТ роботи е складовою у Навчальнометодичному комплексi з даноТ дисциплiни.
Змiст курсу склада€ сдиний змiстовний розлiл. Змiстовий розлiл включа€ лекцiТ,
самостiйну роботу здобувачiв вищоТ освiти, якi завершуються контролем рiвня засвосння
якостi програмного матерiалу вiдповiдноi частини курсу.

Пiлсумк

Змiстовий розлi.п

ова робота
залiк

/

80 залiкових балiв
(максимум)

самостiйна
робота
20

(максимчм)

Контрольна
робота

Колоквiум

самостiйна

25
(максимчм)

15
(максимчм)

робота
20
(максимум)

20
(MaKcltMvM)

Умовою допуску ло пiлсумкоliоi роботи (залiку) е отримання студентом пiд час

семестрового оцiнювання не менше Hixi 40 балiв (критично-розрахунковий MiHiMyM). При
цьому обов'язковим с успiшIrе складання коIlтрольних робiт, виконання самостiйних робiт
та участь у колоквiумi, перелбачених робочою програмою навчальноТ дисциплiни.
Пр u просmому розрахунку оmр

uл, а€мо

Семестрова

кiлькiсть балiв
MiHiMyM
Максимум

48
80

:

Пiдсумкова

Dобота / залiк
|2
20

Пiдсумкова оцiнка
60
100

У

випадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин вiдпрацювання
та перезлачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi до <Полох<ення про
органiзаuiю освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ J\Ъ187-0).
Екзамен виставля€ться за результатами роботи впродов}к усього семестру.
Здобувач вищоТ освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) мас право, отримати
гtiдсумкову оuiнку за екзамен за результатами контролю. Злобувачi вищоi освiти, якi
набрали протягом семестру менше 60 балiв, обов'язково складають екзамен.
Присутнiсть Bcix злобувачiв вищоТ освi,l,и на залiку с обов'язковою.
7.3. lIIKa;la Biдlll<lBiдIlocTi

оцillок

Оцiнка за шкалою

Оцiнка за чотирибальною
шкалою
Вiдмiнно

HAKKKiM

(бали)

90- l 00

82-89
74-8|
64-7з
60-6з
3 5-59
1-з4

Щобре

Оцiнка за шкалою

€ктс
А
в

задовiльно

с
д

Незадовiльно

Fх

Е
F

6

8.

Структура навчальноi дисциплiни.

обсяг навчальних занять

м
з/п

назва теми

l

2

Усього
3

(год.)
ЛекцiТ Прак.
4

5

срс
6

7 семестр

1

Змiстовий розлiл <Теорiя та практика реставрацii TBopiB декора, ,ивного мI|стецтва))
Органiзацiйна структура реставрачiйноi справи в
lб
2
2
|2
YKpaTHi та iT галузеве пiдпорядкування.
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Реставрачiйнi матерiали та обладнання. Класифiкацiя
клеТв, якi застосовуються
реставрацii металу,
керамiки, органiчних матерiалах
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Вiзуальнi дослiдження музейних пам'яток

органiчних матерiалiв та порядок Тх опису, основи

реставрацiТ та консервацiТ.
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Метал, Вrди пам'яток з металу, ix визначення,
xapaKTepHi особливостi, класЙфiкаuiя, технiки
виконання. Вiзушьнi дослiдження TBopiB з метаJIу та

порядок опису пам яток з металу
KepaMiKa. Вiзуальнi дослiдження TBopiB з керамiки,
Порялок опису пам'яток з керамiки Методи
очищення, консервацii та основи реставраuii
пам'яток з керамiки
Органiчнi матерiали. Вrд" пам'яток з органiчних
матерiалiв, iх визначення, xapaKTepHi особливостi,
класифiкацiя, технiки виконання.
OcHoBHi процеси консервацii та реставрачii TBopiB
декоративно-ухшткового мистецтва,
Всього за навчальною дисциплiною

Загальний обсяг |20 eod., в тому числi:
Лекцiй - 14 zod.
Практичних - 14 zod.
Аулиторних - 28 zоd.
Самостiйна робота -92 zod.
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