
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ.1.2. 

2. Назва: Основи реставрації та реконструкції архітектурних об`єктів; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада Смолінська О.Е.., к.арх., доц. 

9. Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− історичну еволюцію реставраційної та реконструктивної діяльності; 

− понятійно-термінологічний апарат;  

− основні положення сучасної законодавчої та нормативної бази; 

− особливості та основний зміст передпроектних досліджень;   

− принципові засади інженерно-технічного забезпечення робіт по реставрації та реконструкції 

архітектурних об’єктів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

− самостійно визначати цілі та оптимальні шляхи вирішення задач щодо розробки проектів 

реконструкції та реставрації архітектурних об’єктів в залежності від сукупних функціональних, 

конструктивних, історико-культурних та естетичних чинників; 

− на основі отриманих знань приймати обґрунтовані, раціональні, відповідальні проектні 

рішення стосовно об’єктів, що підлягають реставрації та реконструкції. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: архітектурне проектування, 

історія архітектури та містобудування; 

12. Зміст курсу:  
МОДУЛЬ 1. Змістовий модуль 1. Основи реставрації архітектурних об`єктів. 

Тема 1. Історична еволюція архітектурно-реставраційної діяльності. Суспільне ставлення до 

архітектурної спадщини в епоху Античності. Гуманістичні ідеї Середньовіччя. Доба Просвітництва 

ХVІІІ ст. і зміна ставлення до пам’яток Античності. Зростання інтересу до пам’яток середньовічної 

архітектури. Реставраційні теорії кінця ХІХ – початку ХХ ст.  Поява модерну та модернізму і їх 

вплив на реставраційну науку. Проблеми та приклади реставрації після Другої світової війни. 

Тема 2. Світовий та вітчизняний досвід архітектурної реставрації. Сучасна реставраційна 

практика. Ставлення до архітектурної спадщини в давньоруську добу.  Відбудовча діяльність 

київського митрополита Петра Могили. Формування інтересу до пам’яток архітектури у XVIII ст. 

Приклади реставраційної діяльності кінця XIX – початку XX ст. в Росії та Україні. Революція 1917 

року і ставлення нової влади до історико-культурної спадщини. Архітектурна реставрація в СРСР в 

повоєнну добу. Приклади об’сучасної європейської архітектурно-реставраційної галузі. 

Тема 3. Передпроектні реставраційні дослідження пам’яток архітектури. Комплексне 

дослідження пам’ятки як обов’язкова передумова реставрації. Бібліографічний та архівний пошук. 

Фіксація пам’ятки архітектури. Археологічні дослідження пам’яток архітектури. Обстеження 

пам’ятки архітектури та зондування. 

Тема 4. Розробка проекту реставрації пам’ятки архітектури. Загальні засади і особливості 

розробки проекту реставрації. Ескізний проект реставрації пам’ятки архітектури. Робочий проект 

реставрації. Проект функціонального пристосування пам’ятки архітектури. 
МОДУЛЬ 2. Змістовий модуль 2. Основи реконструкції архітектурних об`єктів. 

Тема 5. Загальні передумови реконструкції архітектурних об`єктів. Суспільні та економічні 

чинники реконструкції. Містобудівні чинники реконструкції будівель та споруд. Особливості 

методики проектування і техніко-економічної оцінки реконструкції. 
Тема 6. Основні типологічні напрямки реконструкції. Загальні принципи реконструкції 

житлових будівель. Реконструкція і модернізація житлових одиниць (квартир). Реконструкція 

громадських будівель і споруд. Реконструкція промислових будівель і споруд. 

Тема 7. Конструктивно-технологічні основи реконструкції. Оцінка технічного стану будівель 

та їх конструктивних елементів. Підсилення основ та фундаментів. Заміна та підсилення несучих 

конструкцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. Київ-Львів: 

Корпорація «Укрреставрація», 1996. 586 с. 

2. Подъяпольский С.С. и др. Реставрация памятников архитектуры: Уч. пособие для вузов. М.: 

Стройиздат, 1988. 264 с. 

3. Барашиков А.Я., Малышев А.Н. Оценка технического состояния строительных конструкций, 

зданий и сооружений. К.: НМЦ Держнаглядохоронпраці України, 1998. 232 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: перегляд презентацій і відео, виконання завдань на практичних заняттях; виконання 

самостійної роботи. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): опитування, проміжний і підсумковий контроль виконання 

практичних завдань. 

 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри О.Л. Михайлишин, докт. арх., доцент 

 
Розробник опису дисципліни О.Е. Смолінська, к. арх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL COURSE 

1. Code: ВБ.1.2. 

2. Title: Basics of restoration and reconstruction architectural objects; 

3. Type: mandatory; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree) 

5. Year of study, when the course is offered: 3; 

6. Semester when studying course: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, academic degree, position O. Smolinska, PhD. 

9. Learning outcomes: After learning the course, students must know: 

− historical evolution of restoration and reconstructive activity; 

− conceptual-terminological apparatus; 

− the main provisions of the current legislative and regulatory framework; 

− peculiarities and main content of pre-design studies; 

− principle of the principles of engineering and technical maintenance of works on restoration and 

reconstruction of architectural objects.  

After studying the course, students must be able to: 

− to independently determine the goals and optimal ways of solving tasks for the development of 

projects for the reconstruction and restoration of architectural objects, depending on the total functional, 

constructive, historical, cultural and aesthetic factors; 

− based on the received knowledge, to take reasonable, rational, responsible design decisions 

regarding the objects to be restored and reconstructed. 

11. Courses preceding the study of the mentioned course: architectural design, history of architecture and 

urban planning. 

12. Content of the course: 

MODULE 1. Content module 1. Basic of Restoration of Architectural Objects. 

Topic 1. Historical evolution of architectural and restoration activity. Public attitude to the architectural 

heritage in the era of Antiquity. Humanistic ideas of the Middle Ages. Day of the Enlightenment of the 

ХVІІІ century. and a change of attitude towards the monuments of Antiquity. Growing interest in the 

monuments of medieval architecture. Restoration theories of the late nineteenth and early twentieth 

centuries. The emergence of modernism and modernism and their influence on the restoration science. 

Problems and examples of restoration after the Second World War. 

Topic 2. World and domestic experience of architectural restoration. Modern restoration practice. 

Attitude to the architectural heritage in the ancient days. Rebuilding activities of the Kiev Metropolitan Peter 

Mohyla. Formation of interest in architectural monuments in the XVIII century. Examples of restoration 

activities of the late XIX - early XX centuries. in Russia and Ukraine. The 1917 revolution and the attitude 

of the new government to the historical and cultural heritage. Architectural restoration in the USSR in the 

post-war days. Examples of contemporary European architectural and restoration industry. 

Topic 3. Pre-design restoration research of architectural monuments. Comprehensive study of the 

monument as a prerequisite for restoration. Bibliographic and archival search. Fixing architectural 

monuments. Archaeological research of architectural monuments. Survey of architectural monuments and 

sensing. 

Topic 4. Development of a project for the restoration of architectural monument. General principles and 

peculiarities of the design of the restoration project. Draft project of restoration of architectural monuments. 

Work design for restoration. The project of functional adaptation of architectural monuments. 

MODULE 2. Content module 2. Basic of of Reconstruction of Architectural Objects. 

Topic 5. General prerequisites for the reconstruction of architectural objects. Public and economic 

factors of reconstruction. Town-planning factors for the reconstruction of buildings and structures. Features 

of design methodology and techno-economic evaluation of reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 6. Main typological directions of reconstruction. General principles for the reconstruction of 

residential buildings. Reconstruction and modernization of residential units (apartments). Reconstruction of 

public buildings and structures. Reconstruction of industrial buildings and structures. 

Topic 7. Structural and technological bases of reconstruction. Estimation of technical condition of 

buildings and their structural elements. Strengthening the foundations and foundations. Replacement and 

reinforcement of bearing structures. 

13. Recommended literature: 

1. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник. Київ-Львів: 

Корпорація «Укрреставрація», 1996. 586 с. 

2. Подъяпольский С.С. и др. Реставрация памятников архитектуры: Уч. пособие для вузов. М.: 

Стройиздат, 1988. 264 с. 

3. Барашиков А.Я., Малышев А.Н. Оценка технического состояния строительных конструкций, 

зданий и сооружений. К.: НМЦ Держнаглядохоронпраці України, 1998. 232 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

16 hours lectures, 26 hours practical classes, 78 hours independent work. Together - 120 hours. 

Methods: watching presentations and videos, performing tasks in practical classes; independent work. 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. Current control (100 points): tests, interim and final 

control of practical tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department O.Mykhaylyshyn, Dr. Arch., associate professor 

 

Author of the course description O.Smolinska, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


