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ТЕМА. ВИВЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ З ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ 

ТОЧОК ЗОРУ. 

Питання : 

1. Градобудівельна цінність. Історична цінність планувальної схеми. 

Значення стародавніх споруд. 

2. Архітектурно – історична цінність. Період будівництва. 

Архітектурно – художні елементи. 

Цінності спадщини визначаються сукупністю різних категорій і способів 

сприйняття, які піддаються постійним змінам в ході перебігу часу і зміни 

епох. Так, визначити цінність спадщини, в різні часи, фахівця допомагає 

шкала визначення цінності спадщини. 

 

Визначення цінності спадщини є найважливішою частиною в ході рішення 

про реставрацію даного об'єкта. При ціннісному аналізі, стає зрозуміло, як 

саме слід планувати реконструкцію. Визначення історико-культурної 

цінності об'єкта і його предмета охорони стає так само важливим етапом в 

справі постановки під державну охорону об'єктів, що володіють ознаками 

об'єкта культурної спадщини. Процедура визначення має розроблену 

методику, по якій здійснюється аналіз і оцінка подібних об'єктів з декількох 

позицій. Необхідно визначити цінність об'єкта з точки зору архітектури, 

містобудування, монументального і монументально-декоративного 

мистецтва, археології та історії. 

 
Римський форум, Рим, Італія 

 



Існує безліч критеріїв, за якими визначаються цінності спадщини. В ході 

часу, вони часто піддаються переосмислення і зміни. 

Загальні критерії визначення цінності спадщини 

 

Існує кілька визначень цінності об'єкта, які є «неминущим» і підходять під 

визначення цінності об'єкта. Звідси виникає теоретична можливість 

побудувати з різнорідних теоретичних поглядів якусь єдину, універсальну 

ієрархічну систему цінностей спадщини: 

 

1. Естетична. В цей критерій входить цілісність ансамблю прилеглих будова 

і даного об'єкта, об'єкт є самостійним твір мистецтва або входить в ланцюжок 

елементів визначають містобудівну забудову. 

 

2. Функціональна. Важливо, щоб об'єкт використовувався відповідно до 

мети його початкового побудови. від функції залежить подальше життя 

об'єкта. Однак, навіть якщо об'єкт є руїнами, місцем для огляду він як і 

раніше може бути. В цілому цей критерій є одним з досить проблемних, тому 

що якщо об'єкт знаходиться в стані руїн [2], то його функціональне значення 

буде визначити досить складно. 

 

3. Символічна (емоційна). Найчастіше наділення об'єкта символічною 

функцією обумовлено всього лише місцем розташування або просто 

розміром об'єкта, а не іншими його якостями. 

 
Ейфелева вежа, Париж, Франція 

 

                                          Критерії цінності (реставрація) 

 



Існує набір критеріїв визначення цінності, згідно з якими, буде прийнято 

рішення про вдалою реставрації. 

 

1. Максимальна збереження об'єкта з часу його побудови (максимально без 

перебудов). 

 

2. Використання об'єкта, згідно з його початковим задумом. 

 

3. Реалізація об'єкта, згідно з його початковим задумом. 

 

Основним завданням реставраторів є повернення об'єкту, що  реставрується, 

перерахованих вище критеріїв на стільки, на скільки це можливо.  

1. Ієрархія об'єкта 

Це цінності, які проявляються в способі сприйняття їх особливості, 

важливості їх ролі в суспільному житті. Саме завдяки наявності цих 

цінностей спадщина охороняють, консервують і реставрують. Тобто 

згідно з якими, об'єкт можна вважати досить цінним, щоб починати 

його реставрувати. 

2. Автентичність. Є цінністю вищого порядку. Автентичність 

будівельних матеріалів, технологій (тобто у реставраторів новий 

матеріал, але технологія їх виготовлення та сама). 

3. Історична цінність. Характеризується здатністю об'єкта бути 

джерелом інформації з вивчення минулого. 

4. Зовнішні цінності. Являють собою видимі сліди на об'єкті, залишені в 

ході пережитих об'єктом подій. Наприклад сліди від куль на стінах 
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Брестська фортеця, Брест, Білорусь.  



5. Додані цінності. Такими є цінності, придбані об'єктом під час свого 

існування, це цінність джерела пам'яті, цінність ландшафтної 

домінанти і символічна цінність.  

Всі ці цінності є основоположними в історії і визначенні об'єкта 

цінним. Подальша реставрація повинна лише підтримувати життя 

об'єкта, але ні як не шкодити всім, вже зазначених вище, функцій і 

значень, інакше, реставрація буде вважатися вкрай невдалою і крім 

шкоди об'єкту, і його, так званої, місії, нести не буде. 

Архітектурно-історична цінність 

 Період будівництва 

 Приналежність до стильової архітектурної епохи 

 Місце і значимість у світовій і вітчизняній архітектурі 

 Особливі архітектурно-художні елементи 

 Особливі архітектурно-будівельні конструкції 

Ослбливі архітектурно-художні елементи 

 
Частиною процедури постановки об'єкта під державну охорону є 

визначення та аналіз історико-культурної цінності об'єкта, який володіє 

ознаками об'єкта культурної спадщини, виявлення його предмета охорони і, 

потім, проведення державної історико-культурної експертизи за 

результатами аналізу. Схвалені експертизою позиції предмета охорони 

об'єкта є характеристикою об'єкта культурної спадщини і включаються в 

реєстр, вказуються в облікових документах по об'єкту культурної спадщини. 

У зв'язку з цим визначення історико-культурної цінності об'єкта і його 

предмета охорони стає важливим етапом в справі постановки під державну 

охорону об'єктів, що володіють ознаками об'єкта культурної спадщини. 

Процедура визначення потребує розробки методики, за якою повинні 

здійснюватися аналіз і оцінка подібних об'єктів, причому - з декількох 



позицій. Необхідно визначити цінність об'єкта з точки зору архітектури, 

містобудування, монументального і монументально-декоративного 

мистецтва, археології та історії. 

Кожен напрямок вимагає особливої методики, яка враховувала б специфіку 

даного виду історико-культурної діяльності. Особливе місце тут займає 

історія, де оцінка об'єкта, що володіє ознаками об'єкта культурної спадщини, 

особливо складна. 

Складність полягає у визначенні та в порівнянні значимості осіб і 

подій, з якими пов'язаний об'єкт, для історії поселення (населеного пункту, 

країни (народу), світу), в уточненні значущості самого об'єкта в життя тієї чи 

іншої персоналії, або подію, а також - в аналізі типологічної збереження 

об'єкта, тобто виявленні аналогічних об'єктів і уточнення ступеня їх 

збереження. Збереження об'єкта обчислюється з точки зору єдиності або 

поширеність подібних об'єктів, що володіють ознаками об'єктів культурної 

спадщини або об'єктів, вже складаються під державною охороною. 

У зв'язку з тим, що термін «предмет охорони» раніше не був сформульований 

і в даний час тільки входить в науковий обіг, то і підхід до методики 

визначення історико-культурної цінності об'єкта і його предмета охорони є 

новим. 

Для здійснення історико-культурної оцінки об'єкта і визначення 

«предмета охорони» об'єкта як пам'ятки історії, необхідно врахувати ряд 

позицій, що характеризують історико-культурне обличчя об'єкта. 

Для визначення даних позицій, необхідно, спираючись на різні джерела, 

створити перелік історичних відомостей (фактів, пов'язаних з особами і 

подіями), пов'язаних з об'єктом. 

Історико-культурна значимість об'єкта, пов'язаного з персоналіями 

(особами), залежить від отриманих коефіцієнта значущості персоналії, 

коефіцієнта значення об'єкта в життя даної персоналії і результатів 

визначення типологічної збереження об'єкта. Аналіз цих характеристик 

визначає історико-культурну цінність об'єкта і персоналії, з ним пов'язаної. 

Розглядаючи історико-культурну цінність об'єкта з точки зору пов'язаних з 

ним подій, необхідно врахувати значення цих подій в історії поселення, а 

також роль об'єкта по відношенню до даної події і типологічну збереження 

об'єкта, пов'язаного з цією подією. У процесі аналізу запропонованих 

характеристик може бути сформована історико-культурна цінність події в 

історії поселення і цінність об'єкта, пов'язаного з цією подією. 

Далі, з огляду на історико-культурну цінність об'єкта по відношенню до 

персоналії або цінність об'єкта, пов'язаного з історико-значущою подією, 

формуються історико-культурна цінність цього об'єкта і його предмет 



охорони. Процес визначення предмета охорони, тобто справжніх елементів 

об'єкта і його особливостей, що відносяться до встановленого історико-

значущої події або персоналії, здійснюється шляхом співвідношення наявних 

історичних даних (з архівних і бібліографічних джерел) з сучасною 

ситуацією по об'єкту. 

Запропонована методика покликана визначати історико-культурну 

цінність і предмет охорони об'єкта культурної спадщини в найбільш 

складному в методичному відношенні ракурсі - з точки зору історії. 

Разом з тим розробляються методики визначення історико-культурної 

цінності та «предмета охорони» об'єктів, що володіють ознаками об'єктів 

культурної спадщини, з точки зору архітектури, археології, містобудування, а 

так само цінності в художньому відношенні (як об'єкта монументального і 

монументально-декоративного мистецтва) 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Як саме слід планувати реконструкцію ? 

2. Які існують загальні критерії визначення цінності спадщини ? 

3. Перерахуйте критерії цінностей об’єктів. 

4. Наведіть приклади архітектурно – художніх елементів . 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді (фото) на пошту 

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

 


