
Урок № 3-4 (3.09.2020) 

ТЕМА. ВИВЧЕННЯ БУДІВЕЛЬ З ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ 

ТОЧОК ЗОРУ. 

 

Архітектура є важливою складовою частиною навколишнього 

матеріального і культурного середовища. На даний момент багато 

пам'ятників архітектури та історичні будівлі знаходяться в занедбаному стані 

і потребують ретельно продуманого підходу до їх відновлення. Існує безліч 

способів архітектурної реставрації об'єктів культурної спадщини, але підбір 

відповідного методу в кожному конкретному випадку є визначальним 

фактором якості подальших перетворень. У зв'язку з цим візуальний аналіз 

архітектурного об'єкта стає незамінним інструментом пошуку комплексу 

рішень для кожного історичного будинку окремо. 

Встановлення прямого контакту з об'єктом дослідження і навколишнім 

середовищем представляється найважливішим джерелом цінної інформації, 

що осягається тільки шляхом людського сприйняття. Даний підхід дозволяє 

отримати унікальні відомості про об'єкт і місце його розташування, 

візуальних зв'язках навколишнього середовища з об'єктом дослідження і дати 

йому емоційно-оцінну характеристику. Аналіз, проведений візуально, без 

допомоги приладів (лінійок або іншого обладнання), дозволяє дослідникам 

на око оцінити розміри і пропорції елементів, що сприяє розвитку навичок 

спостереження і запам'ятовування. Міркування і синтез даних, в поєднанні з 

особистою культурою і звичками спостереження і запам'ятовування 

зображення, мають важливе значення для досягнення високих результатів, 

які згодом повинні бути підтримані грамотним використанням технологічних 

сучасних інструментів. 

Ескізи, виконані на місцевості, забезпечують правильне візуальне уявлення 

про безпосередній контакт з об'єктом і представляють перші спонтанні 

відчуття від архітектурного об'єкта, які в подальшому можуть бути вилучені 

з пам'яті і застосовані в дослідженні. 



Візуальний аналіз проводиться при вивченні історичної будівлі. 

Аналітичний процес відбувається за принципом руху від загального до 

приватного і складається з наступних етапів: 

1-й етап: натурне обстеження ситуації, замальовка об'єкта ис проходження в 

середовищі, фотофіксація, перше емоційного враження про аналізованому 

об'єкті, начерк експлікації візуального аналізу; 

2- й етап: історичний аналіз об'єкта (вивчення історичних документів, 

фотографій, виділення найбільш значущих зовнішніх з- трансформаційних 

змін, що відбувалися з об'єктом протягом його еволюції); 

3-й етап: аналіз розташування об'єкта в плані (характер навколишнього 

міського середовища; вулиці, будинки, дослідження активності, що оточує 

будівлю); 

4-й етап: докладне вивчення фасадів будівлі, детальне вивчення частин 

об'єкта (деталі фасаду, колір, матеріали, комунікації, реклама); 

5-й етап: детальне вивчення середовищного оточення об'єкта (озеленення, 

малі архітектурні форми, елементи міського середовища); 

6-й етап: структурування, узагальнення отриманої інформації і оформлення 

зібраних матеріалів в графічному вигляді. 

Методи реставрації та пристосування об'єктів культурної спадщини в 

своїй основі містять концепцію збереження пам'ятника, відновлення його 

зовнішнього вигляду і адаптації приміщень до сучасних умов експлуатації. 

При проектно-дослідницьких робіт будівлі пам'ятників перебувають в різних 

технічних станах, які визначать методи їх відновлення. У сучасній практиці 

можна виділити кілька підходів, що застосовуються при реставрації і 

пристосування об'єктів культурної спадщини: 1) реставрація вигляду об'єкта 

зі збереженням і модернізацією існуючої функції; 2) реставрація вигляду 

об'єкта з впровадженням нової функції; іноді в практиці зустрічається метод, 

при якому відбувається розширення об'єкта шляхом облаштування 

додаткових просторів без зміни предмета охорони пам'ятника. При 

відновленні технічних характеристик історичних будівель зазвичай 



здійснюють такі заходи: 1) заміна перекриттів на аналогічні, або поліпшують 

показники надійності і безпеки; 2) посилення існуючих перекриттів; 3) 

пристрій додаткових перекриттів поверх вже існуючих; 4) перепланування 

приміщень; 5) посилення фундаментів; 6) закріплення грунтів; 7) ремонт 

конструкцій даху і покрівельного покриття; 8) відновлення огороджувальних 

конструкцій і несучих стін; 9) реставрація декоративного оздоблення 

парадних фасадів. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Що дозволяє оцінити аналіз, проведений візуально, без допомоги 

приладів ? 

2. Скільки етапів нараховує аналітичний процес ? 

3. Перерахуйте типи реставраційних робіт. 

4. Які існують форми реставрації ? 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

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

 


