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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОСВОЮЮТЬ МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 
РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ РІЗНИХ ТИПОЛОГІЧНИХ, 
ПРОСТОРОВИХ ТА АРІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІХ ХАРАКТЕРИСТИК, 
ОТРИМУЮТЬ ТЕОРЕТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ДО ВИРІШЕННЯ ТВОРЧИХ 
ЗАВДАНЬ, ФОРМУЮТЬ РОЗУМІННЯ ЗНАЧУЩОСТІ І ЦІННОСТІ 
ПРОМИСЛОВОЇ СПАДЩИНИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРОСТОРУ МІСТА. 

Наприклад: вміти вирішувати проблеми збереження та використання об'єктів промислової 
спадщини, використовувати прийоми реновації для промислових об'єктів різної 
архітектурно-історичної значимості під нові функції. 
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Програмні результати навчання: 

знати:  
- історію формування промислової архітектури в Україні; 
- передумови виникнення реновації промислових об'єктів під нові функції; 
- науково-теоретичні принципи та методи реновації зупинених промислових об'єктів; 
- методику проведення аналізу реновованого промислового об’єкту під нові функції; 

вміти: 
- аналізувати і пропонувати шляхи вирішення проблемних ситуацій при реновації 

промислових об'єктів різних типологічних і просторових характеристик; 
- застосовувати прийоми формування нових архітектурно-планувальних і просторових 

структур при реновації промислових об'єктів на різних архітектурно-містобудівних 
рівнях; 

- працювати з пам’ятками індустріальної архітектури; 
- здійснювати правильний вибір серед альтернативних прийомів і методів для 

оптимальних рішень задач по реновації зупиненого промислового об'єкту. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 
1 2 3 4 5 

1.1 
Історія формування промислової архітектури в 
Україні. Поняття реновації. Передумови виникнення 
реновації промислових об'єктів під нові функції. 

2 - 4 

1.2 
Класифікація промислових будівель як об’єктів 
реновації. Методика проведення аналізу реновованого 
промислового об’єкту під нові функції.  

2 - 4 

1.3 

Науково-теоретичні принципи та методи реновації 
зупинених промислових об'єктів. Прийоми реновації  
пам'яток промислової архітектури і технічної 
культури. Промислова археологія.   

2 - 6 

1.4 
Алгоритм аналізу промислового об'єкту. Критерії 
оцінювання. Обґрунтування вибору нової функції. 
Виявлення нематеріальних цінностей об'єкту. 

- 2 6 

1.5 Розробка генерального плану в умовах реновації 
промислової будівлі. - 2 16 

1.6 

Основні напрямки оптимізації об'ємно-планувальної 
структури будівлі під нову функцію. Прийоми 
збільшення площ в промислових будівлях різних 
типів відповідно до нового призначення. 

- 2 25 

1.7 
Рішення проблеми композиційної єдності в 
архітектурі реновованих будівель і забезпечення 
архітектурної виразності інтер'єрів та екстер'єрів. 

- 2 15 



 Всього 6 8 76 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 
навчальною дисципліною «Реновація промислової забудови» складає 60 балів і 100 та 
може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів 
Засоби оцінювання Кількість у 

семестрі 
Контроль самостійної роботи 1 10 20 
Поточний контроль знань (контрольні 
питання) 2 10 20 

Підсумковий контроль знань (виконання РГР) 1 40 60 
Разом  60 100 
 

Розрахунково-графічна робота з курсу складається з графічної частини – один 
аркуш формату А-1 та пояснювальної записки. Графічна робота надається в 
роздрукованому вигляді на форматі А-3 і в електронній версії. На аркуші формату А-1 
виконується ескізний проект реновації промислового об'єкту під громадську функцію. У 
складі графічної частини відображаються наступні складові:  

1. Історія розвитку промислового об'єкту що підлягає реновації  (плани, карти, 
фото в різні періоди).  

2. Викопіювання з генерального плану розвитку міста (функціональне зонування).  
3. Пропозиції по рішенню генерального плану (М 1:500; 1000).  
4. Пропозиції по об’ємно-просторовому рішенню: плані, фасади, розрізі (М 1:200; 

400) 
5. Видові точки. Перспектива. 
Пояснювальна записка включає в себе: опис результатів аналізу об'єкта реновації з 

обґрунтуванням вибору нової функції; короткого історичного єссе про об'єкт з 
виявленням його нематеріальних цінностей; опис архітектурних пропозицій по реновації.  

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи 
представлені в методичних вказівках.  

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити 
вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної 
бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 
Перелік питань до заліку з навчальної дисципліни «Реновація промислової 

забудови»: 
 

1. Дайте визначення терміну «Реновація промислових будівель». Які напрямки 
реновації промислових будівель ви знаєте?  

2. Назвіть етапи формування промислової архітектури в Україні. Дайте їх 
коротку характеристику.  

3. Наведіть кілька прикладів реновації промислових об'єктів під нові функції за 
кордоном і в Україні.  



4. Дайте класифікацію промислової споруди як об'єкта реновації. 
5. Назвіть ознаки та основну диференціацію промислових споруд як об’єктів 

реновації.  
6. Як може реновація промислових об’єктів стабілізувати міський простір?  
7. Назвіть алгоритм аналізу промислового об’єкта під нові функції? 
8. Як обґрунтувати вибір нової функції? 
9. Які об’ємно-планувальні прийоми реновації промислових об’єктів під нові 

функції ви знаєте?  
10. Які об’ємно-просторові прийоми реновації промислових об’єктів під нові 

функції ви знаєте?  
11. Назвіть особливості вирішення внутрішніх просторів в структурі 

реновованих промислових об’єктів?  
12. Назвіть прийоми архітектурно-художньої виразності при реновації 

промислових об’єктів ви знаєте?   
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