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Кафедра РТМ ЛНАМ  здійснює фахову  підготовку ху-
дожників-реставраторів та дослідників  творів мистецтва. 
Об’єктами реставрації є твори, виконані на полотні та на 
дерев’яній основі (темперний, олійний живопис). Водно-
час, студенти знайомляться з техніками та технологіями 
суміжних реставраційних спеціалізацій, у тому числі й 
реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. 
Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований нау-
ково-педагогічний колектив кафедри.

Тісна співпраця з Львівським історичним музеєм та 
Музеєм митрополита Андрея Шептицького дає можли-
вість студентам кафедри РТМ проводити  ґрунтовне, по-
глиблене дослідження, опановувати  техніки та техноло-
гії консервації та реставрації мистецьких творів. Робота з 
автентичними об’єктами з музейних фондів виховує в них 
фахову відповідальність та бережливе ставлення до мис-
тецької спадщини України.

Тарас 
Олексійович 
Янко
Завідувач кафедри, доцент

о. Севастіян 
Дмитрух

Директор Музею митрополита 
Андрея Шептицького

Фонди Музею митрополита Андрея Шептицького на-
лічують декілька тисяч експонатів сакрального мисте-
цтва. Багато з них в аварійному стані. Завдяки взаємній 
співпраці Музею та Львівської Академії мистецтв вдається 
рятувати мистецькі твори та виховувати нове покоління 
фахових реставраторів.

Ваш вклад у виховання молодого покоління та збере-
ження культурного надбання нашого народу неоцінен-
ний. Висловлюю щиру подяку дирекції Академії та ка-
федрі Реставрації творів мистецтва за великий внесок у 
розвиток та збереження українського мистецтва.
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Починаючи з 2009 р. студенти кафедри Реставрації 
творів мистецтва під керівництвом Галини Друзюк вико-
нують реставрацію експонатів Львівського історичного 
музею. Сюди входять олійний живопис і поліхромована 
скульптура. На реставрацію відбираються твори у незадо-
вільному стані, щоб студенти опановували якомога біль-
ше складних операцій, здобуваючи високий фах, і вряту-
вали твори, які найперше цього потребують.

Також у навчальний процес входить проведення ґрун-
товних наукових досліджень про реставровані студента-
ми експонати. Сюди відноситься ідентифікація творів, 
встановлення їх походження за інвентарними книгами, 
виявлення історичного та культурного контексту, а також 
дослідження іконографії і символіки окремих елементів.

Галина 
Петрівна 
Друзюк
Художник-реставратор 
I категорії, викладач рестав-
раційно-консерваційного 
практикуму

Лариса 
Борисівна 
Разінкова

Художник-реставратор 
I категорії, викладач, доцент

Навчання студентів на кафедрі Реставрації творів мис-
тецтва ЛНАМ передбачає  підготовку високопрофесійних 
сучасних фахівців, які можуть ефективно використову-
вати теоретичні знання, практичні навики, інноваційні 
технології та реалізувати їх у подальшій професійній ді-
яльності.

На диплом студенти вибрали оптимальну для певного 
об’єкту модель реставрації, консервації і реконструкції. 
Свої перші реставраційні роботи вони представили з гар-
но оформленою документацією, показали професійний та 
якісний підхід у практичній реставрації, надали творам 
мистецтва друге життя, а наступним поколінням – мож-
ливість доторкнутися до історії.
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Твір надійшов на реставрацію 
у незадовільному стані. Портрет 
попередньо вже перебував на рес-
таврації: авторський папір було 
дубльовано на нову основу – в 
ділянках втрат авторську основу 
було доповнено вставками з кар-
тону, також спостерігалися до-
повнення реставраційного грун-
ту та невеликі проби розчисток.

По усій поверхні твору спо-
стерігалися сильні впресовані 
забруднення, розшарування ав-
торської основи від дубляжної, 
численні втрати авторського фар-
бового шару, потертя, проколи, 

Портрет невідомого єпископа
кiнець XIX ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 61,4 х 50 см, матеріал: папір, техніка виконання: олійний живопис

Соломія 
Хмелярчук 

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

плями невідомого походження, 
пливучий кракелюр. Для надан-
ня твору експозиційного вигля-
ду було проведено консервацій-
но-реставраційні заходи: знято 
впресовані пилові забруднення, 
укріплено численні розшаруван-
ня авторської основи від дубляж-
ної, доповнено основу в ділянках 
втрат, доповнено грунт. Також 
здійснено тонування числен-
них втрат авторського фарбового 
шару.

У процесі реставрації виявле-
но, що даний твір був переписа-
ний. Про це свідчили результати 

мікрохімічного та рентгеноло-
гічного аналізу. Під червоним 
фарбовим шаром видно залиш-
ки нашивок у вигляді стрічок, 
що символізують собою «потоки 
вчення», а також скрижалі з зо-
браженням євангелістів або херу-
вимів.

Нашивки на мантії символізу-
ють Старий та Новий Завіт, вка-
зують на те, що єпископ повинен 
керуватися і черпати мудрість у 
вченнях Господніх. В ході дослі-
дження, оглянувши портрети 
духовенства того часу, вдалося 
знайти літографії, що допомогли 
ідентифікувати особу портрето-
ваного як митрополита Михайла 
Левицького. 
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Твір походить з церкви Св. 
Параскеви, с. Артасів, Жовків-
ський р-н, Львівська обл. Ікона 
надійшла на реставрацію в не-
задовільному стані: вирізане та 
перемите тло, присутні пізніші 
перемалювання та значні впресо-
вані пилові забруднення.

В результаті проведення кон-
серваційно-реставраційних ро-
біт виконано демонтаж планок 
обрамлення, закріплено левкас 
та фарбовий шар, проведено фі-
зико-хімічні дослідження, знято 
поверхневе стійке забруднення з 
основи та фарбового шару, знято 

Ікона «Богородиця Нев’янучий цвіт»
друга половина XVII ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 86  x 49,5 см, матеріал: дерево, техніка виконання: темпера

Ольга 
Якторович

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

пізніші записи та прописи з фар-
бового шару. В процесі рестав-
рації відкрито іконографічний 
тип  – Богородиця «Нев’янучий 
цвіт». Відкрито графію навколо 
титл та подвійну графію німба 
Богородиці. Знято два шари за-
писів на ликах та руках, підведено 
реставраційний левкас в ділянках 
втрат авторського.

Втрати авторського малярства 
відтоновано в тон, близький до 
авторського, та покрито шаром 
захисної лакової плівки. Після 
проведення комплексу консер-
ваційно-реставраційних проце-

сів твір набув експозиційного 
вигляду. 

Ікона «Богородиця Нев’яну-
чий цвіт» є одним з шанованих 
образів Богородиці. Іконогра-
фію цього типу вивчав грецький 
дослідник Д. Паллас. Він оха-
рактеризував ікони «Богоматір 
Нев’янучий цвіт» як поклонні та 
святкові, пов’язані з акафістом до 
Богородиці, і як такі, що з’явили-
ся не раніше кінця XVII століття. 
Місцем виникнення і розвитку 
цього типу ікон дослідник вважає 
Константинополь, звідки вони 
поширилися грецькими землями 
і користувалися особливою попу-
лярністю в Солуні.



Дипломні роботи студентів Магістри 202012 13

Хоругва надійшла на рестав-
рацію в незадовільному стані. На 
всій поверхні живопису спосте-
рігались численні втрати осно-
ви, заломи, деформації основи та 
осипи фарбового шару та грунту; 
лакова плівка пожовкла, з силь-
ним забрудненням.

Основою хоругви є домоткане 
полотно з живописним оздоблен-
ням по обидві сторони. Зв’язок 
між основою, шаром грунту та 
фарбовим шаром втратив свою 
адгезію, була наявна загроза по-
дальших осипів. Було проведено 

Хоругва двостороння «Благовіщення», 
«Великомучениця Катерина» 
кінець ХІХ – поч.  ХХ ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 76 х 78 см, матеріал: полотно, техніка виконання: олійний живопис

Євгеній 
Семанишин

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

ряд реставраційно-консервацій-
них заходів. Укріплено зв’язок 
фарбового шару з грунтом та ос-
новою за допомогою профілак-
тичної заклейки. Усунено поверх-
неві забруднення та деформації 
основи. Підведено реставрацій-
ний грунт у місцях втрат автор-
ського.

Нанесено проміжний шар 
лаку, а після його висихання про-
ведено тонувальні роботи втрат 
авторського малярства в межах 
підведеного грунту. Було виго-
товлено систему експозиційних 

кріплень для твору у вигляді двох 
горизонтальних древок по верх-
ньому та нижньому краю хоруг-
ви. Робота покрита захисним ша-
ром лаку та готова до експозиції.

 В науковій роботі здійснено  
дослідження представлення об-
разу великомучениці Катерини, 
зокрема іконографічних і стиліс-
тичних особливостей зображень 
періоду VI – поч. ХХ ст. За основу 
взято двосторонню хоругву «Бла-
говіщення» «Великомучениця 
Катерина» кінця ХІХ – початку 
ХХ століття.
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Ікона виконана на дошці хвой-
ної породи, у техніці темперне 
малярство. Місце походження 
пам’ятки – церква Покрови Пре-
святої Богородиці с. Лопушанка, 
Турківський район.

Пам’ятка надійшла на рестав-
рацію  в незадовільному стані. 
Спостерігалися відставання від 
основи накладного обрамлення 
з частковою втратою елементів 
у верхній та нижній частині тво-
ру. Численні потертя, втрати та 
осипи фарбового шару і левкасу. 
Наявна потемніла лакова плівка 

Ікона «Богородиця Одигітрія» 
кінець XVII – початок XVIII ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 63,2 х 87,2 х 2,1 см, матеріал: дошка хвойної породи, техніка виконан-
ня: темпера, різьблене по левкасу орнаментальне тло

Ірина 
Змієвська

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

невідомого походження на ликах, 
руках та тлі ікони. Всю поверхню 
твору вкривали впресовані пило-
ві забруднення.

Перед початком реставрацій-
них робіт було проведено мікро-
хімічне дослідження на виявлен-
ня пігментного складу фарбового 
шару та зв’язева. Також було про-
ведено пробні зондажі, з підбором 
відповідного реактиву, для по-
дальшого усунення пізніших на-
шарувань з авторського живопи-
су. Таке обстеження дало підставу 
скласти програму реставрації для 

подальшого доведення ікони до 
належного експозиційного вигля-
ду. На основі складеної програми 
було проведено такі консерва-
ційно-реставраційні роботи: усу-
нено пилові забруднення зі зво-
ротної та лицевої сторони твору; 
знято потемнілу лакову плівку та 
перемалювання; частково допов-
нено втрачені елементи наклад-
ного обрамлення; підведено рес-
тавраційний грунт в місцях втрат 
авторського; нанесено захисну 
лакову плівку та проведено тону-
вання численних втрат живопису 
в тон, близький до авторського.
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Місце походження пам’ятки – 
церква Покрови Пресвятої Бого-
родиці, с. Попелі, Дрогобицький 
р-н, Львівської обл. При надхо-
дженні твір перебував у незадо-
вільному стані. Спостерігались 
значні втрати в центральній ча-
стині ікони фарбового шару, ле-
вкасу та паволоки. Наявні вибо-
їни, цвяхові пробоїни, сліди від 
дерев’яних тиблів та стійкі пилові 
забруднення.

Для збереження та надання 
твору експозиційного вигляду 
було проведено ряд реставрацій-

Ікона святого Василія Великого
друга половина XVII ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 63,2 х 87,2 х 2,1 см, матеріал: дошка хвойної породи, техніка виконан-
ня: темпера, різьблене по левкасу орнаментальне тло

Ярина 
Лисун

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

них робіт: заповнення тріщин та 
сколів основи, фіксація рухомих 
частин основи та декоративного 
різьбленого обрамлення. Здійс-
нено реконструкцію втрачених 
елементів декоративної різьби та 
ділянок втраченого гравіровано-
го срібленого тла. Також,  графіч-
ним способом виконано умовну 
реконструкцію значних втрат 
грунту та фарбового шару у цен-
тральній частині ікони.

Цікавим є факт, що до XVII ст. 
святий Василій Великий зазвичай 
зображається одягненим у фелон. 

На даній іконі святитель зображе-
ний в єпископському (архієрей-
ському) одязі, що відповідає най-
вищому ступеню святого Таїнства 
Священства. Василій Великий 
зображений у сакосі (досі у ньому 
зображали тільки патріархів Івана 
Золотоуста та Григорія Богослова). 
Так святителя почали зображати з 
XVIII ст., коли всі єпископи Пра-
вославної Церкви прийняли зви-
чай носити цей вид священичого 
одягу. Тож є припущення, що дана 
ікона може датуватися не другою 
половиною XVII ст., а саме XVIII 
ст. Пейзаж, що наближений до на-
туралістичного, з натяками на лі-
нійну перспективу, а також об’єм-
не промальовування лику, рук та 
складок одягу святого шляхом ле-
сування  можуть свідчити про піз-
ніший час створення ікони.
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Ікона надійшла на реставра-
цію в незадовільному стані. Осно-
ва іконного щита деформована, 
складається з суцільної великої 
вертикальної дошки і малої гори-
зонтальної внизу, волокна яких 
були направлені в різні сторони.

Наявне місцеве відставан-
ня грунту та фарбового шару від 
основи, кракелюр із загрозою 
осипу. Фарбовий шар деструк-
тований, значні потертя, осипи 
та відлущення фарбового шару 
до грунту. Срібло окислилось. По 
всій поверхні значні впресовані 

Ікона «Іван Богослов» з апостольського ряду
кінець XVII ст. 
зі збірки Музею митрополита Андрея Шептицького
Автор: невідомий
Розмір: 101,2 х 38 х 6 см (каркас), 91,9 х 27,4 х 1,4 см (іконний щит), матеріал: 
дошка листяної породи (липа), техніка виконання: каркасна конструкція, 
левкас, темпера, сріблення

Ярина 
Павлик

керівники 
роботи:

практичної – 
доц. Л. Б. Разінкова
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

пилові забруднення. Було про-
ведено ряд реставраційних захо-
дів: демонтаж ікони та різьбле-
них конструкцій з закріпленням 
аварійних ділянок, закріплення 
левкасу і фарбового шару, віднов-
лення зв’язку з основою.

Послідовність реставрації : 

Закріпили деревину. Зняли не-
рівномірні стійкі забруднення з 
основи, фарбового шару, сріблен-
ня, а також з ділянок відкритого 
авторського левкасу. Вирівняли 
основу та змонтували нижню ча-

стину іконного щита. Закріпили 
рухомі лусочки левкасу по стику 
дошок основи. Доповнили втра-
ти основи та левкасу. Змонтували 
іконний щит до каркасної кон-
струкції. Нанесли захисний шар 
лакової плівки на ділянки полі-
хромії. Тонували втрати поліхро-
мії у місцях її дрібних втрат в тон, 
близький до авторського. 

Робота готова до експонування 
та подальшого збереження.
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ти. Після цього було знято дублет із 
тильної сторони картини та натяг-
нено роботу на підрамник. Наступ-
ним етапом підведено реставрацій-
ний грунт в численних місцях втрат 
авторського, знято попередні рес-
тавраційні тонування. Після зняття 
старої пожовклої лакової плівки XX 
ст. та потоншення авторської на по-
верхню малярства був нанесений 
захисний шар лакової плівки. За-
вершальним етапом було тонуван-
ня втрат авторського малярства.

За даними картки на тильній 
стороні підрамника, портрет був 

Судячи з інвентарної наліпки 
на нижній планці підрамника, 
портрет був переданий музею 
Короля Яна ІІ як депозит з косте-
лу Єзуїтів у Львові. У процесі пе-
редреставраційних досліджень 
картину було просвiчено в уль-
трафіолетових променях, взято 
проби грунту, фарбового шару та 
лаку для мікрохіманалізу.

Основним реставраційним 
завданням було укріплення зв’язку 
фарбового шару з грунтом та осно-
вою, вкладення дрібносітчастого 
кракелюру на всій поверхні робо-

Портрет польського гетьмана 
Станіслава Яблоновського
XIII ст., зі збірки ЛІМу
Автор: невідомий 
Розмір: 81 х 62 см, матеріал: полот-
но, техніка виконання: олійний жи-
вопис

Портрет львівського архієпис-
копа Вацлава Сераковського
ХІІІ ст.,  зі збірки ЛІМу
Автор: невідомий 
Розмір: 86 х 76 см, матеріал: полот-
но, техніка виконання: олійний жи-
вопис

Ілона 
Турчин 

керівники 
роботи:

практичної – 
викл. Г. П. Друзюк
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

ідентифікований як «портрет Ка-
стана Ігнація Кіцького». В ході пе-
редреставраційних досліджень, на 
підставі порівняльного аналізу було 
встановлено, що постать, зображе-
на на портреті, є львівським архіє-
пископом Вацлавом Сераковським. 
Орденська стрічка з відзнаками свя-
того Стефана є пізнішими перема-
люваннями.

Обов’язковим завданням було 
відновлення первісного формату 
картини та зняття потемнілої лако-
вої плівки ХХ ст. Складність пото-
ншення авторської лакової плівки 
полягала в тому, що авторський 
покривний шар, за даними мікро-
хіманалізу, складався з наповнюва-
чів органічного походження. Після 
проведення комплексу реставра-
ційних процесів твір набув експози-
ційного вигляду.
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Твір попередньо зберігався як 
депозит в музеї князів Любомир-
ських, куди потрапив у 20-30-х 
роках ХХ століття з приватної 
колекції польських шляхтичів 
Міловичів-Мікулинських (Вла-
дислав Мілович проживав разом 
з родиною неподалік селища Мо-
дринь – невеликого єврейського 
поселення).

Картина була досліджена в 
Х-променях, що дозволило вста-
новити місця перемалювань та від-
хилення від авторської композиції: 
обличчя хлопчика є зміненим; злі-

Картина на іудейську тематику 
«Попис школяра» 
кінець XVIII ст. 
зі збірки Львівського історичного музею
Автор: невідомий
Розмір: 68 х 93 см, матеріал: полотно, техніка виконання: олійний живопис

Олена 
Папевська

керівники 
роботи:

практичної – 
викл. Г. П. Друзюк
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

ва, над головою хлопчика замальо-
вано фрагмент портрету чоловіка, 
якого при візуальному обстеженні 
не виявлено. Авторський шар жи-
вопису не збережений.

За даними візуального дослі-
дження виявлено традиційну 
шабатню атрибутику іудеїв, а 
саме: кiдушний келих, пляшка 
ритуального вина, дві цибулинки 
та часник, а також пара хал. На 
картині, згідно досліджень, збе-
режено авторську композиційну 
схему, яку художник при перема-
люванні повторив.

Отже, основним реставрацій-
ним завданням було розрівняння 
деформацій та вкладання кра-
келюру. Наступним етапом було 
зняття лакової плівки ХХ століт-
тя, зняття пізніших перемалю-
вань, підведення реставраційного 
грунту в місцях втрат. Завершаль-
ним етапом було проведення то-
нувань в місцях реставраційних 
грунтувань. Картина набула екс-
позиційного вигляду.
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Ірина
Резніченко

керівники 
роботи:

практичної – 
викл. Г. П. Друзюк
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

крайки, виконано тонування по 
реставраційних вставках фарба-
ми на водяній основі, картину 
покрито захисним шаром лаку, 
завершено тонування олійними 
фарбами. Всі пункти програми 
проведення реставраційних захо-
дів виконано. Колорит твору змі-
нився. Картина набула експозиці-
йного вигляду.

На картині наявні сліди попе-
редньої реставрації. Підстави для 
реставрації: пошкодження полот-
на, осипи грунту та потемніння 
лакової плівки; натяжка полотна 

Підстава для проведення рес-
тавраційних заходів: натяжка 
полотна послаблена, кракелюр-
на сітка грунтового походження, 
втрати грунту з фарбовим шаром 
навколо місця прориву полотна – 
на еполеті, лакова плівка понов-
лена, потемніла.

Складність у реставрації дано-
го твору полягала у вирівнюван-
ні кракелюрної сітки, оскільки у 
складі грунту були домішки гіпсу. 
Знято шар лаку часу поновлення, 
в місцях втрат підведено рестав-
раційний грунт, підклеєно нові 

Портрет Міхала Джеральда 
Вижицького 
початок XIX ст., зі збірки ЛІМу
Автор: невідомий 
Розмір: 36 х 30 см, матеріал: полот-
но, техніка виконання: олійний жи-
вопис

Портрет Станіслава Августа
Понятовського
початок XIX ст., зі збірки ЛІМу
Автор: невідомий 
Розмір: 70 х 50 см, матеріал: полот-
но, техніка виконання: олійний жи-
вопис

послаблена; видно два види по-
лотна – це свідчить, що картина 
здубльована; по периметру вся 
робота вкрита кракелюрною сіт-
кою, що спричинило значні втра-
ти грунту і фарби; наявні числен-
ні замалювання в місцях осипів 
грунту з фарбовим шаром, а та-
кож по всій поверхні живопису.

Складність у реставрації даного 
твору полягала в укріпленні грун-
ту і фарбового шару, вирівнюванні 
кракелюрної сітки, знятті числен-
них перемалювань. Також досить 
тривалим та складним виявився 
процес підведення грунту та його 
вирівнювання в місцях осипів та 
на крайках. Всі пункти програ-
ми проведення реставраційних 
заходів виконано. Повернено ав-
торський колорит та розмір живо-
пису. Картина набула експозицій-
ного вигляду.
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За даними візуального дослі-
дження, скульптура знаходи-
лась-була в аварійному стані. Ме-
тою практичної частини роботи 
є проведення реставрації пізньо-
барокової скульптури «Алегорія 
чеснот» кінця XVIII століття з 
врахуванням особливостей по-
шкоджень та загального стану 
Твору.

Твір надійшов із фонду Істо-
ричного музею  у 2018 році, з іні-
ціативи художника-реставратора 
Друзюк Галини Петрівни. Рестав-
раційне завдання:  послідовне 

Скульптура «Алегорія чеснот»
кінець  XVIII ст.
 зі збірки Львівського історичного музею
Автор: невідомий
Розмір: 200 х 114 х 41 см, матеріал: деревина листяної породи (липа), техніка 
виконання: різьблення, поліхромія

Юрій 
Попіль 

керівники 
роботи:

практичної – 
викл. Г. П. Друзюк
наукової – 
доц. Д. О. Янковська

виконання реставраційних захо-
дів, проведення численних дослі-
джень, консервація скульптури, 
швидка зміна реставраційного 
плану у разі потреби. Було здійс-
нено розчистку скульптури, укрі-
плення та доповнення втрачених 
фрагментів деревини, підведення 
левкасу у місцях його втрат, тону-
вання левкасних вставок і лаку-
вання.

Тема наукової роботи пов’я-
зана з реставрацією даної скуль-
птури: «Історико-мистецькі до-
слідження скульптури «Алегорія 

чеснот» XVIII століття із комп-
лексу Castrum doloris королеви-
ча Якуба Собеського в контексті 
реставраційно-консерваційних 
заходів».

Дане дослідження розглядає 
розвиток пізньобарокової скуль-
птури на території Західної Укра-
їни кінця XVIII століття, історію 
походження алегоричних скуль-
птур «Castrum doloris» XVIII ст. як 
траурних урочистостей у пам’ять 
королевича Якуба Людовіка Со-
беського, проводиться порівняль-
на характеристика з визначенням 
особливостей і відмінностей двох 
скульптур «Castrum doloris» зі 
збірки Львівського історичного 
музею.




