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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Реставрація пам’яток архітектури та ревіталізація 

історично сформованого середовища (нормативна) 
Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладач Рибчинський  Олег Валерійович, професор, доктор 

архітектури 

Контактна інформація 

викладача 

тел.: +380(61)7698509, +380(61)7698360  

e-mail:  kafedra_designer@zntu.edu.ua 

Час і місце проведення 

навчальної дисципліни 

Предметна аудиторія кафедри 

Обсяг дисципліни Кількість годин 150, кредитів 5, розподіл годин (14 лекції,  

30 практичні,100 самостійна робота), вид контролю залік 

Консультації Згідно з графіком консультацій 

2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

 Курс базується на знаннях студента з попередніх курсів «Композиційний аналіз 

містобудівного простору», «Архітектурного проектування», «Основи містобудування», 

та ін. Головне призначення курсу – наукове дослідження, яке є складовою 

обґрунтування проектного рішення магістерської роботи. 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

загальні компетентності: 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності;. 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї (творчість, креативність). 

ЗК10. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК11. Здатність працювати в команді в міжнародному контексті. 

 

фахові компетентності: . 

С(Ф)К12. Володіння засобами проектного моделювання виконання технічних 

зображень методами і прийомами художньої і комп’ютерної графіки для використання 

в науково-теоретичному дослідженні архітектурно-дизайнерському і ландшафтному 

проектуванні, а також в проектах реконструкції і реставрації пам’яток історичного, 

прогностичного та існуючого архітектурного, містобудівного і ландшафтного 

середовища. 

С(Ф)К20. Здатність до оформлення наукової, технічної документації, 

використання засобів комп’ютерної візуалізації, виготовлення макетів, композиційних 

моделей і наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно-містобудівних 

концептуальних експериментальних проектів нового будівництва, реконструкції і 

реставрації існуючих об’єктів, здатність збирати, накопичувати і використовувати 

наукову теоретично-практичну інформацію законодавчих документів, державних 

будівельних норм і правил у сфері архітектури, містобудування, дизайну, ландшафтного 

проектування. 

С(Ф)К21. Знання та розуміння особливостей виробництва і використання сучасних 

будівельних матеріалів і технологій при прийнятті концептуальних, експериментальних 

прогностичних проектних рішень щодо оздоблення екстер’єрів та інтер’єрів будівель і 

споруд, малих архітектурних форм проектах благоустрою міських і ландшафтних 

територій, концептуальних проектах реконструкції та реставрації історичних і сучасних 

пам’яток архітектури і містобудування. 

С(Ф)К23. Здатність до розуміння теорії реконструкції, реставрації об’єктів 

архітектури, розробки планів комплексної реконструкції будівель і споруд, реставрації 

пам’яток архітектури, реновації, ревіталізації архітектурних об’єктів, реконструкції 

історичної забудови, технологічних, правових питань реконструкції, реставрації. 
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очікувані програмні результати навчання 
         ПРН1. Реалізувати знання основних понять, термінів і значень, професійної мови 

спілкування в сфері архітектури та містобудування: теорії архітектури, реконструкції, 

реставрації архітектурних об’єктів, ландшафтної архітектури, інформаційних 

технологій в архітектурі. 

ПРН 14. Знати основні засади, принципи і розділи державної нормативної бази, 

створеної для розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 

ландшафтних проектів, проектів реконструкції та реставрації існуючих об’єктів.  

4. Мета вивчення навчальної дисципліни 

полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних 

з реставрацією пам’яток архітектури та ревіталізацією історично сформованого 

середовища, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних 

зі збереженням та пристосуванням планувальних, конструктивних та мистецьких 

складовихцінних архітектурних ансамблів, комплексів та територій. Курс покликаний 

сформувати студента-архітектора як фахівця, який зуміє органічно застосувати у 

практиці власний високий рівень знань і творчих навичків у реставрації, регенерації або 

ревіталізації пам’яток містобудування та архітектури. В основі курсу "Реставрація 

пам’яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища” є ціль 

сформувати архітектора, який би майстерно володів методами та методикою 

реставрації, реконструкції, регенерації, ревіталізації та зміг би керувати великою 

групою фахівців за згаданим напрямком. 

. 

5.  Завдання вивчення дисципліни 

 системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе 

реставраційні та ревіталізаційні процеси; 

 навчитися вибирати найоптимальніші варіанти реставрації,консервації 

пам’ятки архітектури та ревіталізації історично сформованого середовища; 

 навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; 

 фахово вибирати аргументи, виконувати дослідження пам’яток архітектури, 

а також ідентифіковувати стани збереженості історично-сформованого середовища; 

 сформувати уміння використовувати новітні технології в реставрації 

пам’ятки архітектури, а також системно розробляти етапи ревіталізації обраних 

територій. 

6. Зміст навчальної дисципліни 

Методи та засоби вирішення проблем, пов’язаних з реставрацією пам’яток 

архітектури та ревіталізацією історично сформованого середовища, а також підготовці 

до самостійного вирішення питань, пов’язаних зі збереженням та пристосуванням 

планувальних, конструктивних та мистецьких складових цінних архітектурних 

ансамблів, комплексів та територій. Застосування у практиці власного високого рівню 

знань і творчих навичок у реставрації, регенерації або ревіталізації пам’яток 

містобудування та архітектури. Формування  володіння методами та методикою 

реставрації, реконструкції, регенерації, ревіталізації. 

Змістовий модуль 1. Основи реставрації пам’яток архітектури 

Тема 1. Методи та методики реставрації пам’яток архітектури. 

Тема 2. Натурні та камеральні дослідження пам’яток архітектури. 

Тема 3. Основні стадії реставраційного проектування. 

Тема 4. Реставраційні технології та умови пристосування пам’яток архітектури. 

Змістовий модуль 2.Принципи ревіталізації історично-сформованого середовища. 

  Тема 5. Типологія і стани збереженості історично-сформованого середовища. 

Тема 6. Комплексна програма та стадії програмування ревіталізації визначених 

територій. 

Тема 7. Реконструкція, регенерація та основи функціонального зонування 

історично-сформованого середовища. 

 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

№ Назва теми Форми Кількість 



тижня організації 

навчання 
 

годин 

1. Тема 1. Методи та методики реставрації 

пам’яток архітектури. 

Лекція, семінари 6 

2 Тема 2. Натурні та камеральні дослідження 

пам’яток архітектури 

Лекція, семінари 6 

3. Тема 3. Основні стадії реставраційного 

проектування. 

Лекція, семінари 6 

4. Тема 4. Реставраційні технології та умови 

пристосування пам’яток архітектури. 

Лекція, семінари 6 

5. Тема 5. Типологія і стани збереженості 

історично-сформованого середовища. 

Лекція, семінари 6 

6 Тема 6. Комплексна програма та стадії 

програмування ревіталізації визначених 

територій. 

Лекція, семінари 6 

7 Тема 7. Реконструкція, регенерація та 

основи функціонального зонування 

історично-сформованого середовища. 

Лекція, семінари 8 

 Разом  44 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення аналогів в реставраційному проектуванні 12 
2 Археологічні дослідження та зондажі 14 
3 Основи опрацювання картограми втрат пам’ятки архітектури 14 
4 Принципи збереження автентичних конструктивних рішень 

пам’яток архітектури 
14 

5 Ревіталізаційне планування. Опрацювання СВОТ аналізу стадій 

проектування 
14 

6 Історико-архітектурний опорний план 16 
7 Відзнакування місць пам’яті та формування соціально-

культурних центрів 
16 

 Разом  100 

9. Система та критерії оцінювання курсу 

Навчальна дисципліна «РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ТА 

РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА» оцінюється за 

модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів, та 4-х змістових 

модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою за накопичувальною системою. 

Форми поточного контролю: 

 конспектування лекцій; 

 усна відповідь на практичному занятті; 

 написання реферату; 

 виконання завдань для самостійної роботи. 

Модульній контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок 

всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи. 

 Підсумковий контроль знань: - залік і у другому семестрі іспит проводиться у 

форми усної відповіді на запитання екзаменаційних білетів. 

10. Політика курсу 

Студент повинен використовувати знання з «РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ ТА РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОГО 

СЕРЕДОВИЩА» розумітись в процесу. елементами композиції в сучасному дизайні та 

особливостями композиційного формування середовищних структур. 

 


