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ТЕМА : ЦІЛІСНА РЕСТАВРАЦІЯ (СИНТЕТИЧНИЙ МЕТОД), 

ЯК МАКСИМАЛЬНО ПОВНЕ РОЗКРИТТЯ СТАРОДАВНІХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОРУДИ. 

Археологічний метод 

Реставрація як необхідна умова фізичного та морального 

збереження. 

 

У другій половині XIX ст. на зміну романтизмові прийшла епоха 

стилістичних реставрацій, для якої характерне повне відновлення 

пам’яток архітектури з конкретними стильовими характеристиками. 

Засновником стилізму вважають французького історика 

архітектури Віолле де Дюка. Закладені ним теоретичні основи реставрації 

пам’яток передбачали стилістичну чистоту об’єктів на міцному 

науковому підґрунті. Фактично стилізм відкрив широкий шлях для 

вільної творчості реставратора у заданому стилі. 

Для стилізму характерними були два основних положення:  

- Перше: якщо реставратор виявив стиль споруди, то він міг 

відновити у цьому стилі будь-які частини будівлі, навіть зруйновані або 

ті, які з різних причин не звели раніше.  

- Друге: оскільки чистота стилю була головною у витворі 

архітектури, то реставратор орієнтувався на певну епоху в історії 

пам’ятки, яка вважалася «оптимальною для реставрації». За оптимальну 

епоху спочатку вважали дату спорудження будівлі, а пізніше – періоди 

«спаду» чи «розквіту» пам’ятки архітектури. 

Реставратори-стилісти, прагнучи до «єдності та чистоти стилю», 

часто не зупинялися навіть перед знищенням цілих фасадів або ж частин 

будівель. Основним методом стилістичних реставрацій пам’яток 

архітектури був так званий синтетичний метод, а зважаючи на те, що 

кінцева мета – відтворення пам’яток у завершеному вигляді, його також 



 

називають методом цільової реставрації. 

При синтетичному методі широко використовувались аналоги, які 

були взірцями для відновлення втрачених або навіть ще не споруджених 

частин будинків. Такий реставраційний прийом має суттєвий недолік – 

він неминуче перетворює пам’ятку архітектури на типову шаблонну 

споруду. Необхідно зазначити, що стилістичні реставрації завдали 

величезної шкоди пам’яткам архітектури. Однак є й позитивне значення 

цієї епохи – у цей час сформувалися передумови, які забезпечили 

науковий підхід до методів і прийомів реставрації пам’яток архітектури. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. на зміну стилістичним 

реставраціям прийшла археологічна, або ж аналітична. Основою нового 

археологічного методу реставрації стає детальне і методично послідовне 

дослідження пам’яток в натурі подібно до вивчення археологічних 

об’єктів. 

Цей період характеризується розвитком археології, яка 

перетворилася на систематичну наукову дисципліну. Важливим стимулом 

для змін підходу до реставрації пам’яток стали також докорінні зміни в 

архітектурі початку XX ст., які відповідали соціальним запитам та 

технічному рівню епохи. 

Метод археологічних реставрацій пам’яток архітектури 

застосовується в усіх історичних об’єктах аж до 80-х років XX століття. 

Як приклади можна навести реставрацію замків в Олевську, Хотині, 

Кам’янці-Подільському, а також Почаївської лаври та Києво-

Печерської, монастирів у Львові, Луцьку, Корці тощо. 

На думку фахівців, археологічні реставрації і в наш час переважно 

оцінюються як вдалі. 

Подальше формування принципів реставрації відбувається з 

активним проникненням пам’яток архітектури у сучасне життя. 

 

 



 

 

 

 

 

Миколаївська церква ХІХ ст. в с. Зелене Тернопільської області. 

Перевезена та реставрована в Національному музеї народної 

архітектури в Києві 

 

 

Замок ХVІ—ХVІІ ст. в Старому Селі Львівської області. 

Консерваційні роботи проведені у другій половині XX ст. 

Реставрація й пристосування їх для потреб сьогодення 

сприймається як необхідна умова їхнього фізичного та морального 

збереження. 

Виявлення й реалізація нових функцій у пам’ятках архітектури 

вимагає низки взаємопов’язаних завдань, а саме: 

• дослідження архітектурного об’єкта в натурі; 

• виявлення нового змісту архітектурного комплексу чи його 

окремих частин; 

• розробка проєкту реставрації пам’ятки архітектури; 

• розробка проєкту пристосування пам’ятки архітектури; 

• реалізація проєктів реставрації та пристосування пам’ятки в натурі. 

 



 

 

Замок ХІV—XVІІІ ст. в Олесько Львівської області 

Археологічна реставрація проведена наприкінці XX ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Які основні положення стилізму ? 

2. Який метод є основним для стилістичних реставрацій ? 

3. Який прийом використовується при синтетичному методі ? 

4. Що є основою археологічного методу реставрації ? 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 

 

 


