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ТЕМА : НОВІ ФУНКЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ  

Подальше формування принципів реставрації відбувається з активним 

проникненням пам’яток архітектури у сучасне життя. 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. 

Позитивне вирішення цих завдань за умови фізичного та морального 

збереження пам’яток архітектури можливе у випадку якісного виконання 

перших двох етапів та передпроєктного обстеження і виявлення нових функцій 

пам’яток архітектури. Від якісного науково-правдивого істори ко-

архітектурного вигляду реставрованої пам’ятки залежить майбутня функція 

об’єкта. Помилки, які трапляються під час реставрації пам’яток, виправляти на 

етапі пристосування споруд до нових функцій практично досить важко. 

Доцільно вважати, що незалежно від історико-архітектурної цінності об’єкта, 

його розташування, площі забудови, технічного стану проєктне дослідження 

здійснює широке коло фахівців: археолог, історик, архітектор, художник, 

етнограф, конструктор та реставратор. Водночас використовуються не тільки 

результати натурних обстежень об’єктів, а всебічно враховуються архівні 

матеріали щодо споруд архітектурних комплексів. 

Розробка проєкту реставрації пам’ятки архітектури передбачає виконання 

наступних вимог: 

• основу проєкту мають складати обмірні креслення пам’ятки та документальна 

історико-архітектурна довідка; 

• згідно з матеріалами дослідження має бути ви значений характер робіт 

(консервація, реставрація чи відновлення); 



• вид реставрації (повна, часткова чи комбінована) визначають з урахуванням 

нової функції; 

• проєктом необхідно передбачити основний вид реставрації. 

Проєкт пристосування повинен відповідати таким вимогам: 

• проєкт пристосування розробляється паралельно з проєктом реставрації; 

• надання нових функцій пам’ятці архітектури здійснюється з урахуванням 

традиційного використання приміщень та їхніх об’ємно-просторових рішень; 

• оформлення екстер’єрів та інтер’єрів пам’яток доцільно виконувати з 

розкриттям цінності споруд, які сприяють новим функціям в об’єктах; 

• пристосування пам’яток архітектури має передбачати в них нове будівництво. 

Проєкти реставрації і пристосування найдоцільніше виконувати в 

спеціалізованих проєктних майстернях, які мають сектор науково-

дослідницьких робіт. 

Для підвищення якості пристосування пам’яток архітектури до сучасних потреб 

до розглядів проєктів слід залучати громадськість та проводити засідання 

творчих секцій спілок архітекторів, художників. До того ж, розгляд необхідно 

проводити як на початку розробки проєктної документації, так і після 

завершення. Фактично такий творчий аналіз проєктів є їхньою експертизою. 

Реалізація проєктів реставрації і пристосування має важливе значення. 

Необхідно зауважити, що реставрацію і пристосування пам’яток архітектури 

для сучасних функцій доцільно проводити комплексно. 

Дане завдання не має прямого зв’язку з науковими рекомендаціями, а 

характеризується технологічними, інженерно-конструктивними та іншими 

виробничими показниками. 

Варто звернути увагу на те, що якість підготовки проєктної документації на 

реставрацію та консервацію архітектурних пам’яток та розробка їхньої наукової 

основи, які, на перший погляд, здаються якісними, у процесі реалізації 

виявляються далеко не такими. У багатьох випадках незадовільними є також 

якість реставраційно-відновлювальних робіт та терміни їхнього виконання. 

Мають місце і відхилення від проєктної документації 



Причинами таких явищ є досить слабка матеріальна база реставраційних 

майстерень та низький професійний рівень багатьох реставраторів-виконавців. 

Технологічна послідовність реставраційних робіт вимагає використання засобів 

малої механізації, а також великого обсягу ручної праці, що, зрозуміло, за таких 

умов реставраційні роботи набагато сповільнюються. 

У зв’язку з цим доцільно рекомендувати наступне: 

• проєкти реставрації і пристосування доцільно доповнювати технологічною 

картою початку та завершення робіт; 

• конструкційні та будівельні матеріали у проєктах доцільно передбачати 

наближеними до наявних у пам’ятці, враховуючи сировинну базу регіону; 

• реалізація проєктів повинна здійснюватися при систематичному архітектурно-

будівельному контролі; 

• прийняття до експлуатації пам’яток архітектури необхідно здійснювати за 

участі проєктувальників, підрядників та замовника. 

Зазначені рекомендації взаємопов’язані, доповнюють одна одну, але 

вирішальна роль належить органам охорони пам’яток архітектури. 

У науковій літературі тривалий час перевага надається концепції, згідно з якою 

реставрація розглядається як єдиний і однорідний процес, принципи якого і є 

науковою теорією реставрації. Творчий розвиток наукових принципів 

реставрації і пристосування пам’яток призвели до виникнення на початку 70-х 

років теорії «дискретної реставрації». Дискретна методика – це реставраційний 

процес, розділений на окремі ланки зі своїми видами та методами 

реставраційних заходів. 

Поєднання різних методів реставрації пам’яток дає можливість 

пристосовувати старовинні споруди для сучасних потреб за допомогою 

одного з рекомендованих методів: комплексно, поетапно, макетуванням. 

Запропонована методика пристосування пам’яток архітектури дає можливість 

здійснювати повну реставрацію старовинних споруд, які збереглися, 

реставрацію окремих об’єктів у зруйнованих комплексах, консервацію 

зруйнованих пам’яток або їхнє відновлення. 



Як засвідчує досвід, в одних випадках реставраційні роботи виконуються як 

самостійні ізольовані процеси, а в інших – як окремі види реставрації, що 

поєднуються в єдиному процесі як його складові. Це і є підставою вважати 

реставраційні роботи дискретними. Теорія дискретної реставрації у наш час 

стала основною, оскільки всебічно враховує обставини та вимоги 

застосування різних видів реставрації. 

Крім історичної та художньої цінності пам'ятки архітектури, як правило, 

володіють і безпосередньо матеріальною, утилітарною цінністю. У цьому їх 

специфічну відмінність від творів інших видів мистецтва, що зберігаються як 

пам'ятники. Виняток становлять лише деякі споруди, які за самою своєю 

природою не можуть бути використані для практичних потреб і для яких 

єдиний мислимий вид використання - це можливість їх огляду. Такі арки, 

колони, обеліски, руїни споруд глибокої давнини. 

Утилітарна цінність пам'яток архітектури будівель має підлегле значення 

по відношенню до їх художньої та історичної цінності, проте вона дуже істотна. 

Наділення пам'ятників тієї чи іншої сучасної функцією створює необхідні 

умови для їх постійної підтримки і збереження. Більш того, як нерідко 

відзначається останнім часом, завдяки їх практичного використання пам'ятки 

позбавляються свого роду відстороненості від сучасності, властивої музейних 

предметів, і виявляються втягнутими в інтенсивну життя суспільства. Їх 

емоційний вплив на людей стає більш органічним. Відповідно до цього за 

останні десятиліття багато в чому змінилося ставлення до проблеми 

використання пам'яток архітектури. Якщо раніше його часто схильні були 

розглядати як неминуче зло, то зараз до нього все більше ставляться як до 

позитивного фактору за умови, звичайно, що функціональне призначення 

визначено правильно, а пристосування здійснено продумано і тактовно. 

Споруди, що розглядаються зараз як пам'ятники, свого часу були зведені 

для якоїсь певної мети, якої вони певний час успішно служили. Однак в 

подальшому зміна соціальної структури суспільства і умов життя призводило 

до того, що старі будівлі переставали задовольняти практичних потреб. Іноді 

виявлялася втраченої та функція, заради якої вони були створені (феодальні 



замки, палаци і багато інших видів споруд), іноді настільки істотно 

змінювалися планувальні, технологічні, санітарно-гігієнічні та інші вимоги, що 

будівлі виявлялися вже непридатними для традиційного використання (лікарні, 

виробничі будівлі, багато житлові споруди і ін.). В результаті створювалися 

передумови для перебудови старих будівель, їх зламу, поганий догляд, що, в 

свою чергу, вело до швидкого руйнування. Особливо прискорився процес 

втрати пам'ятниками можливості бути використаними за прямим призначенням 

вже в наш час. Звідси виникає нагальна потреба в наділення пам'ятників 

архітектури (практично їх більшості) новою функцією. Правильний вибір нової 

функції - найперше завдання підготовки до використання, від нього найбільше 

залежить подальша доля пам'ятника. При вирішенні цього завдання, природно, 

враховуються місцеві потреби в розміщенні тих чи інших установ, наявні 

площі, транспортні можливості і багато іншого, але визначальними 

залишаються соціально-культурна цінність пам'ятника і вимоги його 

збереження як цілісного архітектурного організму. 

На вибір функції впливають, перш за все, художні якості пам'ятника. Для 

найбільш досконалих споруд, прославлених шедеврів архітектури, будівель зі 

збереженими інтер'єрами високого художнього значення нерідко буває 

можливий лише один вид використання-створення умов для найбільш 

широкого ознайомлення з ними, їх музеєфікація. Слід відрізняти музеєфікацію 

пам'ятника від його пристосування під музей: в  

Прикладів музеєфікування пам'ятників існує велика безліч - це і 

палацово-паркові комплекси і стародавні храми Києва і Новгорода. Однак 

навіть найбільш видатні пам'ятники за певних умов не тільки можуть, а й 

повинні мати практичне використання. При цьому зміст нової функції має 

відповідати соціальному і культурному значенню пам'ятника. Взагалі при 

визначенні нової функції пам'ятників перевагу зазвичай віддається 

використанню їх під культурно-громадські установи: музеї, концертні та 

лекційні зали. У цьому випадку досягається також можливість максимально 

широкого доступу відвідувачів для ознайомлення з художніми цінностями 

пам'ятника. Широко практикується також розміщення в пам'ятках архітектури 



адміністративних установ, науково-дослідних інститутів, проектних 

організацій. Через зміну санітарно-гігієнічних вимог не завжди вдається 

зберігати за старими будівлями їх колишню житлову функцію, хоча в принципі 

таке збереження завжди бажано. 

Якщо при проектуванні нового будинку його обсяги і планування як би 

задані функцією, то при вирішенні питань використання пам'ятки архітектури 

доводиться враховувати, що його планувальні особливості, розміри і зв'язок 

приміщень становлять незмінну структуру, і до неї повинна бути підібрана 

відповідна умовам пам'ятника функція. Завдання ускладнюється тим, що 

пробивання нових прорізів в пам'ятнику, пристрій заново додаткових 

перекриттів, сходів і т.п., як правило, неприпустимі і можуть мати місце лише 

як виняток, причому не в головних, а у другорядних, переважно вже раніше 

сильно перебудованих частинах будівлі. 

Для пам'яток архітектури виключений вибір функції, яка має перспективу 

розширення, оскільки обсяг пам'ятника повинен і надалі залишатися незмінним. 

Це додаткова причина поряд з міркуваннями етичного порядку, по якій 

заборонено використання пам'яток для розміщення виробництва. 

Важливою вимогою є також цілісність функціонального призначення не 

тільки окремого пам'ятника, а й такого архітектурного ансамблю, який в 

минулому мав єдине використання (садиба, монастир і т.п.). 

Щоб стара будівля могла бути повноцінно використана для нової функції, 

має бути здійснено її пристосування, тобто комплекс робіт по її частковій 

перебудові, але такій, яка б в максимальному ступені враховувала її значення і 

особливості як пам'ятки архітектури. Пристосування має виконуватися таким 

чином, щоб не тільки не спотворити вигляд пам'ятника, але і зберегти 

потенційну можливість виявлення всього того цінного, що він зберігає в собі в 

прихованому вигляді. Тому можливості пристосування стоять в прямій 

залежності від можливостей реставрації. Крім того, реставрація, основною 

метою якої стає максимальне продовження життя пам'ятника, повинна 

проводитися з урахуванням його подальшого функціонального використання, 

яке може до деякої міри вплинути на міру внесених в пам'ятник змін. Тому в 



даний час прийнято вважати, що реставрація і пристосування не можуть бути 

відірвані одна від одної, і обидві ці проблеми повинні вирішуватися одночасно 

й комплексно. 

Найбільш досконала форма комплексного вирішення завдань реставрації 

та пристосування - їх спільне проектування і здійснення не по окремим 

спорудам - пам'ятникам архітектури, а по архітектурним ансамблям або ж по 

цілісним ділянкам міської забудови, що включає як видатні твори архітектури, 

так і більш рядові споруди. В цьому випадку в плані вирішення реставраційних 

завдань найбільш повноцінно враховується співвідношення пам'ятника, що 

реставрується і архітектурно-просторового середовища. У плані пристосування 

наявність споруд різного характеру і різної художньої та історичної цінності 

дозволяє більш гнучко підходити до дотримання функціональних вимог, 

одночасно зберігаючи всю суворість реставраційних обмежень по відношенню 

до числа найцінніших будівель або їх частин. Такі комплексні роботи з 

реставрації та пристосування кварталів в історичних центрах міст 

практикуються в багатьох країнах. Іноді до них застосовується термін 

ревалоризація, тобто відновлення цінності, причому цим терміном охоплюється 

як відновлення архітектурно-художньої цінності, так і цінності експлуатаційної. 

Пристосування пам'яток до сучасного використання - насамперед засіб їх 

збереження. Тому обов'язковою умовою пристосування повинно бути 

абсолютна повага до пам'ятника, неприпустимість його пошкодження. Повинна 

виконуватися вимога фізичного збереження пам'ятки, особливо збереження всіх 

цінних в художньому або історичному відношенні елементів. Поняття 

фізичного збереження включає в себе і створення умов експлуатації, 

максимально забезпечують протидію руйнівного впливу часу. Крім фізичного 

збереження необхідно забезпечити збереження умов сприйняття пам'ятника, не 

допускаючи не тільки спотворення його зовнішнього вигляду, але і 

спотворення внутрішнього простору, у всякому разі тих приміщень, інтер'єр 

яких має певну художньої цілісністю. Це повинно враховуватися при розподілі 

приміщень за їх функціональним призначенням. На цьому грунті нерідко 

виникають суперечності між інтересами пам'ятника і нормативними вимогами, 



що пред'являються до розміщення установ певного призначення. В цьому 

випадку зазвичай доводиться вишукувати компромісні рішення, йти на 

завищення площ, на частковий відступ від норм заради збереження пам'ятки. 

Повага до пам'ятника повинна виявлятися не тільки у виборі функції, що 

відповідає її культурно-історичним значенням, але і при визначенні 

призначення окремих його частин, яке повинно враховувати їх відносну 

художню цінність і функціональну роль в минулому. Так, особливе ставлення, 

яке виключає можливість пристосування для «низьких» цілей, має проявлятися 

до приміщень, у яких меморіальне значення, до усипальниць, культових 

будівель і особливо їх вівтарним частинам, хоча б ці будівлі і 

використовувалися зараз за іншим призначенням. 

Завдання, які вирішуються при пристосуванні пам'яток, які не 

зводяться до дотримання системи обмежень. Внесення в інтер'єр нових 

елементів, необхідних для організації сучасної життєдіяльності, ставить 

складне завдання гармонійної ув'язки цих елементів з архітектурою пам'ятника. 

Нові сходові огородження, дверні заповнення, освітлювальна арматура, а в 

багатьох випадках і меблі вступають в активну взаємодію з іншими елементами 

інтер'єру, що збереглися від минулих епох. 

Попри всю різноманітність можливого підходу до вирішення завдання, 

що виникає, можливі три основні напрями. Один з них - підробка під стиль 

пам'ятника, що широко практикувався в минулому і що в деяких випадках може 

межувати з фальсифікацією. Подібний метод важко поєднується з сучасними 

теоретичними поглядами на реставрацію, і користуватися ним слід лише в 

окремих випадках і з дуже великою обережністю. Діаметрально протилежний 

напрямок - внесення в історичний інтер'єр різко контрастних за стилістикою 

елементів, витриманих в формах підкреслено сучасної архітектури. Чисто 

умовно такий підхід цілком виправданий, але все ж він далеко не завжди 

призводить до художньо повноцінних результатыв. Можливість його 

використання обумовлена особливостями пам'ятника, його стилістикою і 

особливо ступенем збереження стародавніх елементів в інтер'єрі. Звичайно чим 

краще фрагментарно збереглися старе декоративне оздоблення інтер'єру і 



взагалі художньо активні форми, тим більшою свобода при внесенні в інтер'єр 

нових елементів, які іноді бувають покликані компенсувати втрату 

композиційної цілісності. Від цих нових, стилістично контрастних елементів 

потрібна не тільки власна художня виразність, але і бездоганність виконання. 

Третій напрям пов'язаний з пошуками серединного шляху: створення елементів 

інтер'єру відверто нових, але разом з тим художньо пов'язаних зі старою 

архітектурою і як би підлеглих їй. При всій складності такого проєктування, 

серединний підхід більш універсальний і в нього укладені дуже великі 

можливості. Єдиного рецепту в даному випадку не може існувати, оскільки 

розглянута задача - творча. 

Пристосування пам'ятки до сучасної функції передбачає наділення її 

необхідним інженерним обладнанням. І в цьому випадку має превалювати 

вимога збереження пам'ятки. Інженерні мережі будівлі - пам'ятки архітектури 

повинні в мінімальному ступені порушувати як естетичну, так і конструктивну 

його цілісність, що приводить до необхідності пошуків нетипових рішень і до 

визнання можливості більш гнучкого підходу до дотримання нормативів, 

обов'язкових для нового будівництва. Значні обмеження при пристосуванні 

пам'ятника накладаються на пробивання і штрабування стін, склепінь і стель. 

Вони повинні бути не тільки зведені до мінімуму, а й зосереджені в тих місцях, 

де вони здатні в найменшій мірі порушити цінні елементи пам'ятника. Особливі 

вимоги виникають при наявності в спорудженні стінописів, ліпнини та інших 

цінних елементів оздоблення. У цих випадках необхідно створення режиму, що 

забезпечує оптимальні для їх збереження параметри температури і вологості. 

Якщо ці параметри істотно відрізняються від звичайних, відповідних 

комфортних умов для перебування людей, то перевага віддається цілям 

збереження пам'ятника, а експлуатаційні можливості використання відповідних 

приміщень обмежуються. 

В цілому пристосування пам'ятки архітектури до сучасного використання 

зазвичай представляє складну задачу і вимагає всебічного врахування не лише 

історико-художнього значення пам'ятника, але також його конструктивних і 



технічних особливостей. Тому питання пристосування повинні входити в 

компетенцію реставратора. 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ 

УКРАЇНИ 

Питання розглянути за презентацією. 
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