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ТЕМА. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНСЕРВАЦІЇ І РЕСТАВРАЦІЇ 

ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ 

 

Як слідує з закону “Про охорону культурної спадщини” та « Настанови 

щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та 

містобудування.» , основні положення, всі заходи консервації, реставрації та 

протипожежної, санітарної, екологічної охорони тощо, які проводяться на 

пам’ятці не можуть : 

- призводити до змін пам’ятки і не повинні погіршувати її естетичну, 

історичну, наукову чи художню цінність. 

- при реставрації пам'ятки слід зберігати значимі внески всіх епох у 

створення пам’ятки.  

Звідси витікають певні правила щодо збереження пам'яток: 

- необхідно зберігати всі важливі чи характеристичні елементи пам'ятки; 

- відмінні риси стилю чи зразки високої майстерності, які характерні для 

пам'ятки ї її оточення повинні бути трактовані особливо обережно;  

- недопустима заміна тих елементів пам'ятки, які можна відреставрувати або 

зберегти (законсервувати); 

 - недопустимо створення фальшивого історичного чи навпаки “ більш 

сучасного – красивішого ” вигляду пам'ятки; 

- обов'язкове визначення причин руйнування, їх ліквідація чи локалізація та 

застосування бережних методів реставрації;  

- не дозволяється змінювати принципову структуру пам'ятки і декор 

будівель.  

Сучасні правила реставрації стверджують, що всі доповнення, необхідність 

яких визнано з естетичних або технічних міркувань, повинні мати ознаки, що 

дозволяли б їх ідентифікувати, як реставраційні доповнення і відтворюватися 

виразно в композиції, щоб реставрація не призвела до фальсифікації 

архітектурного або мистецького твору (картини, фрески, деталі, об'єкта) та 

його історичної цінності. Там, де втрачено важливу історичну деталь, її 

відтворенням рекомендується займатися в першу чергу. Так, якщо існує 

адекватна історична і художня документація, за допомогою якої можна 

відтворити відсутню деталь, у такому випадку проєктування і конструювання 

нової деталі, що базувалась би на такій інформації, цілком виправдана. 

Другим можливим виходом для заміни деталі є новий дизайн, який був би 

сумісним з тими характерними рисами споруди, які залишилися. Новий 



проєкт повинен завжди приймати до уваги розмір, масштаб, і матеріал 

історичної будівлі. Проєктним реставраційним організаціям потрібно 

дотримуватися цих вимог і вказівок для того, щоб об'єкт не набув 

фальшивого історичного вигляду.Потрібно чітко пам’ятати, що втрата 

історичного характеру часто викликається кумулятивним ефектом, який 

виникає внаслідок накопичення багатьох дрібних неточностей та хиб. 

Консервація - це роботи щодо збереження пам'ятки, що вимагають 

прийняття спеціальних заходів, що не входять в звичайну ремонтну 

практику. Консервація необхідна тоді, коли пам'ятник з яких-небудь причин 

виявляється в незадовільному стані. 

 

Розрізняють два типи консервації: 

 

- заходи щодо тимчасового захисту будівель, яким загрожує швидке 

руйнування: установка підпор, пристрій навісів і т. Д .; 

- складні роботи зі зміцнення та захисту пам'ятників, зруйнованих під 

впливом довготривалих факторів (наприклад, зміцнення основ і фундаментів, 

посилення основних несучих конструкцій, усунення деформацій, заходи по 

боротьбі з вологістю, біологічний захист). 

Консервація не інженерне завдання, їй повинні передувати не тільки 

інженерно-технічні, а й дуже серйозні архітектурні дослідження. 

Архітектору-реставратору належить основна координуюча роль, як при 

виробленні програми консервації, так і при її практичному проведенні. Але 

поряд з цим важливим компонентом реставрації стає і зміна існуючого виду 

пам'ятника для повнішого розкриття його художніх якостей, що дозволяє 

ясніше підкреслити його суспільну цінність і тим самим сприяти створенню 

умов для його тривалого життя. 

Випадки реставрації настільки ж різні, як різні і самі пам'ятники. Однак для 

переважної більшості реставрації характерні відсутність прагнення до 

стилістичного єдності, визнання цінності багатьох з пізніших нашарувань, 

обмеження відновлення елементами, форма яких може бути бездоганно 

документована. Реставрація такого типу, що відповідає сучасним 

теоретичним поглядам, отримала назву фрагментарною.  

Фрагментарна реставрація є хіба частковим розширенням сфери 

консервації, і між ними не завжди легко провести чітку межу. 

Цілісна реставрація відрізняється від фрагментарної, перш за все не 

масштабами робіт, а основною метою - обов'язковим поверненням до 

попереднього стану пам'ятника у всій повноті. Безперечна правомірність 

цілісної реставрації для пам'ятників, які отримали руйнування і втрати вже в 



наш час. Тоді реставрація орієнтується на відтворення не припускав 

первісного вигляду, а того композиційно-завершеного архітектурного 

вигляду, який існував до часу руйнування і міг включати цілий ряд пізніших 

нашарувань. Цілісна реставрація твору мистецтва в тих небагатьох випадках, 

коли вона може бути визнана правомірною, мотивується переважно не 

потрібно відтворення давнього вигляду пам'ятника як такого, а рішенням 

ширшої мети, так як цілісна реставрація підпорядкована реставрації або 

реконструкції всього архітектурного комплексу. Як правило, завдання 

цілісного відновлення може бути досягнута за рахунок залучення як прямих, 

так і непрямих даних. 

Реставрація складається з двох операцій: 

- розкриття пам'ятника шляхом видалення пізніх спотворюють його 

елементів; 

- відновлення втрачених елементів. 

 

Розкриття можливо тільки тоді, коли видаляються частини не представляють 

інтересу ні з художньої, ні з історичного боку, або представляють досить 

обмежений інтерес, несумісний з цінністю розкритого оригіналу. Це 

визнається при відкритому колегіальному обговоренні за участю 

авторитетних фахівців. 

У найпростіших випадках реставрація може взагалі звестися до одного 

розкриття (наприклад, фрагментарне видалення штукатурки на фасаді 

Софійського собору в Києві). 

Але, як правило, реставрація - це складне поєднання розкриття і доповнень. 

Реставрація пам'ятника обов'язково повинна спиратися на багатосторонні 

комплексні дослідження (історико-бібліографічні та історико-архівні 

дослідження). 

У процесі реставрації слід керуватися правилами, наведеними 

нижче. 

Зберігати максимум старих, справжніх елементів у виробі. 

Уникати радикальних, незворотних процесів. Принцип оборотності - 

головний в реставрації. Всі дії, які виробляє реставратор, повинні мати 

зворотній характер (консервація, ремонт, відтворення втрат), щоб в 

майбутньому при більш досконалих методах, в разі необхідності, могла бути 

можливою нова реставрація. Наприклад, при реставрації різьблений меблів з 

позолотою нерідко старий левкас і позолоту видаляють повністю, незалежно 

від ступеня збереження об'єкта. У той же час загальновідомо, що в більшості 

випадків грунт різьблення XVIII в. на меблів і інших виробах тонко 

опрацьовано різцем, або карбований, або гравійований. Знищуючи 



авторський грунт і позолоту XVIII ст., ми тим самим спотворюємо пам'ятник. 

Поважати природне старіння, «патину часу». Якщо про приналежність 

предмета,що реставрується того чи іншого історичного періоду, ми судимо 

по формі виробів, характером декору, особливостям конструкції і 

застосовуваних матеріалів, то про те, що це справжня річ, а не підробка, нам 

говорять: стан деревини, металевих деталей, позолоти і ін. , наявність 

неминучого нальоту - патини, яку залишає час. Необхідно дбайливо 

ставитися до природного старіння, яке є свідком життя та історії предмета. 

Чи не усувати сліди реставрації, зробленої в старовину. Дбайливе ставлення 

до виробу як історичної пам'ятки повинно утримувати реставратора від 

виправлення будь - чого, що було зроблено при ремонті виробів старовини. 

Заповнення втрат виконують тільки при наявності досить достовірної 

інформації. Коли частина конструкції або декоративних елементів виробів 

втрачена, виникає проблема її відновлення. Збережені ідентичні або 

симетричні елементи використовують в якості моделі і дублюють. 

Необхідно намагатися зробити реставрацію непомітною. 

Не намагатися поліпшити виріб. 

Не приймати поспішних, необдуманих рішень. Перш ніж почати реставрацію, 

необхідно ретельно продумати весь процес і скласти план роботи, визначити 

методи і прийоми виконання кожного етапу. Якщо виникають сумніви або 

бракує досвіду для вирішення будь-якої задачі, необхідно консультуватися у 

досвідчених майстрів, музейних працівників, мистецтвознавців. Зберігати 

всю інформацію про вироби, що реставруються. Беручи річ на реставрацію, 

реставратор повинен зібрати всі наявні відомості з історії пам'ятника, умов 

його зберігання, що передували реставрації і т, д. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. : 

1. Які існують правила щодо збереження пам'яток? 

2. Що стверджують сучасні правила реставрації? 

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 

 


