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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Архітектура України протягом ХХ ст. 

внаслідок воєн і соціально-політичних перетворень зазнала значних втрат. 

Тенденційний ідеологічний погляд на її архітектурну спадщину в часи СРСР 

сприяв недооціненню значення періодів найвищого творчого піднесення 

національної архітектури, їх негативній критиці. Одним з таких періодів є 

творення української самобутньої архітектури у першій третині ХХ ст. 

У наш час нівелювання національної самобутності архітектури на тлі 

процесів глобалізації актуалізує проблему ідентичності та збереження історико-

культурної спадщини, наступності між сучасною архітектурою та історичними 

національними й регіональними стильовими напрямами. 

Об’єкти архітектури з яскравими рисами української самобутності разом із 

доробком інших культур формують багатокультурну міську ідентичність, 

сприяють утворенню естетично насиченого й комфортного середовища. 

Для забезпечення розвитку історичних населених місць України необхідне 

розуміння законів формотворення місцевої історичної архітектури за 

поважного ставлення до набутку її авторів. Спадщина Харківської 

архітектурної школи посіла гідне місце в процесі становлення вітчизняної 

архітектури. Саме тому важливо проаналізувати творчі підходи її 

представників першої третини ХХ ст., які, формуючи сучасний національний 

стиль в архітектурі – складову української національної культури, – вживали 

форми й прийоми українського зодчества. Діяльність цих харківських 

архітекторів стала вагомою частиною українського національно-культурного 

руху початку ХХ ст. Тенденції розвитку сучасної культурної політики в Україні 

актуалізують виявлення регіональних особливостей української архітектури 

шляхом здійснення наукових досліджень. Це засвідчують міжнародні 

документи ЮНЕСКО, ратифіковані в Україні: Міжнародна хартія з охорони та 

реставрації архітектурно-містобудівної спадщини («Краківська хартія») 2000 р., 

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження 2005 р. та ін. 

Загальну теоретико-методологічну базу дослідження становлять праці 

науковців у галузі теорії архітектури, серед яких: М.В. Бевз, М.Ю. Блінова, 

О.П. Буряк, В.М. Вадимов, М.М. Дьомін, Ю.В. Івашко, С.М. Лінда, 

В.П. Мироненко, О.Л. Михайлишин, Г.О. Осиченко, О.І. Ремізова 

С.О. Смоленська, В.О. Тімохін, К.Т. Черкасова, Б.С. Черкес та ін. 

Вивчення окремих аспектів результатів досліджень української 

самобутності в архітектурі (вираження ідентичності в архітектурі, еволюція 

уявлень про вияв української самобутності в архітектурі, обґрунтування явища 

Харківської архітектурної школи; опрацьовування творчих біографій 

представників Харківської архітектурної школи, які застосовували риси 
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української самобутності, вивчення історії дослідження окремих об’єктів) дає 

змогу дійти висновку про сучасну оцінку української національно-орієнтованої 

архітектурної спадщини Харківської школи першої третини ХХ ст. як явища 

романтизму. Розвиток етнокультурних особливостей в архітектурі науковці 

розглядають як пошук її національної ідентичності. 

Незважаючи на наявність ґрунтовних досліджень у цій сфері, на сьогодні не 

достатньо вивчено процеси формотворення архітектурного об’єкта з ознаками 

української самобутності, їх види й особливості в спадщині представників 

Харківської архітектурної школи. Тому за відсутності історичних 

іконографічних джерел залишаються невизначеними й особливості реабілітації 

їх спадщини. Це потребує розробки спеціальних прийомів вирішення заявленої 

проблеми. За підґрунтя в розробленні таких прийомів у цій роботі 

пропонується застосувати поняття патернів української самобутності – як 

інструментів формотворення архітектурного об’єкта з ознаками української 

самобутності на основі структурних елементів традиційного прототипу. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що за відсутності історичних 

іконографічних джерел використання цих патернів дасть змогу вирішити 

проблему реабілітації та відтворення української архітектурної спадщини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

спирається на Закон України «Про охорону культурної спадщини», плани 

роботи Українського комітету IKOMOC, які забезпечують збереження та 

реставрацію історичного архітектурного середовища населених місць України, 

Обласну Програму збереження архітектурної спадщини в Харківській області 

на 2018 – 2023 рр. Обраний напрям дослідження пов’язаний з тематикою 

науково-дослідної роботи кафедри містобудування Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова «Архітектурно-

просторова та образна структура Харкова в моделі його сталого розвитку до 

2030 р.». (№ державної реєстрації 0113U003308). 

Мета дослідження – визначити джерела й особливості застосування 

патернів української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи 

першої третини ХХ ст. як інструменту її реабілітації. 

Об’єкт дослідження – спадщина представників Харківської архітектурної 

школи першої третини ХХ ст. з ознаками української самобутності. 

Предмет дослідження – патерни української самобутності в спадщині 

Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст. 

Відповідно до поставленої мети розв’язуються такі основні завдання: 

- проаналізувати й систематизувати джерельну базу дослідження; 

- обґрунтувати та визначити поняття «патерни української самобутності» на 

основі дослідження особливостей спадщини Харківської архітектурної школи 

першої третини ХХ ст.;  
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- з’ясувати соціально-історичні передумови й чинники застосування 

прототипів української самобутності у спадщині представників Харківської 

архітектурної школи першої третини ХХ ст.; 

- визначити види й особливості патернів української самобутності в процесі 

формування новотворів харківськими архітекторами першої третини ХХ ст. на 

основі розкриття механізму їх застосування; 

- окреслити особливості збереження й реабілітації спадщини Харківської 

архітектурної школи першої третини ХХ ст. з проявами української 

самобутності на основі застосування її патернів. 

Межі дослідження: Хронологічні: 1902–1934 рр. Географічні: територія 

сучасної України (Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Полтавська, 

Черкаська, Харківська області), етнічні українські території (Краснодарський 

край РФ). Змістовні: соціокультурний і формотворчий аспекти використання 

патернів української самобутності харківськими архітекторами першої третини 

ХХ ст. та реабілітації їхньої спадщини за відсутності іконографічних джерел. 

Дослідження обмежено розгляданням українського традиційного контексту. 

Методи дослідження. За основу дослідження покладено принципи 

історизму, об’єктивності й системності, а також міждисциплінарний підхід, 

зумовлений комплексним характером роботи. У праці застосована сукупність 

методів, таких як: аналіз і систематизація наукової літератури, натурне 

обстеження й графічне опрацювання об’єктів дослідження, збирання фактичних 

(вербальних і візуальних) даних і систематизація натурних обстежень, аналіз 

проектних, іконографічних і текстових першоджерел, порівняльний аналіз 

архітектурних концепцій. Також застосовані історико-порівняльний, історико-

генетичний, іконографічний і картографічний методи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше:  

- обґрунтовано та визначено поняття «патерни української самобутності» як 

новий «інструмент» дослідження й реабілітації архітектурної спадщини; 

- з’ясовано особливості та розкрито механізм застосування патернів 

української самобутності в процесі формування новотворів харківськими 

архітекторами першої третини ХХ ст.; 

- виявлено та запроваджено до наукового обігу досі не використовувані 

джерела й архівні матеріали: ескізи, креслення, історичні фото цивільних та 

житлових будівель першої третини ХХ ст. 

уточнено: 

- список діячів Харківської архітектурної школи, які здійснили внесок у 

теорію і практику самобутньої української архітектури першої третини ХХ ст.; 

дістали подальший розвиток: 
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- визначення ступеню збереженості спадщини Харківської архітектурної 

школи першої третини ХХ ст. з патернами української самобутності; 

- підходи до збереження, реабілітації архітектурної спадщини. 

Практичне значення одержаних результатів Результати дослідження 

можуть бути застосовані: у теоретичних дослідженнях із метою поглиблення 

емпіричних знань з історії архітектури України першої третини ХХ століття; у 

галузі охорони пам’яток як підстава для внесення об’єктів дослідження до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України, подальшого збереження та 

реабілітації цих об’єктів; для розроблення практичних рекомендацій і програм 

пам’яткоохоронних і реставраційних заходів; у науково-проектних роботах, 

паспортизації пам’яток історії та архітектури; у сучасній практиці 

архітектурного проектування; у навчальному процесі з метою залучення 

відомостей про об’єкти першої третини ХХ ст., які містять патерни української 

самобутності, до лекційних курсів з історії архітектури Слобожанщини, 

обмірних та науково-дослідних практик. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи отримані 

самостійно, про що свідчать одноосібні публікації та авторська частина в статті, 

написаній у співавторстві ([11] у списку публікацій). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

представлено в тезах доповідей на Міжнародному симпозіумі «Українсько-

польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи = Ukrainian-Polish 

Architectural Visions: A Look Through the Times and Epochs» (Харків, ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова, 2016 р.), Х Всеукраїнському фестивалі науки: науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, 

містобудування, дизайну та мистецтва» (Полтава, ПНТУ імені Юрія 

Кондратюка, 2016 р.), Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

архітектури та містобудування в умовах глобалізації» (Харків, ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова, 2016 р.), Міжнародній конференції «Регіональний вимір 

архітектури авангарду: Україна і Європа» (Харків, ХНУБА, 2018 р.). 

Результати дослідження впроваджено у: навчальний процес – у практику 

дипломного проектування для студентів-архітекторів факультету АДОМ 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова; практику архітектурного проектування – автор 

брав участь у розробленні проекту церкви Покрова Пресвятої Богородиці в 

с. Луполове Благовіщенського району Кіровоградської обл., реконструкції 

фасадів офісно-виробничої будівлі в пров. Сімферопольському, 4, м. Харків. 

У цих проектах для підкреслення етнокультурної ідентичності релігійної 

громади і намірів замовника застосовані патерни української самобутності. 

Матеріали дослідження використовуються в авторському курсі лекцій 

«Особливості регіональної архітектури» для студентів-магістрів. 
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Публікації. Результати дослідження опубліковані в 1 колективній 

монографії та 5 статтях, із них: 4 – у фахових наукових виданнях України; 1 – в 

іноземному періодичному науковому виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Структура дисертації 

обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація складається з 

анотації, вступу, чотирьох розділів та висновків – основного тексту, 

викладеного на 138 сторінках, 34 сторінок ілюстрацій, списку використаних 

джерел з 347 позицій на 27 сторінках, а також 6 додатків на 133 сторінках, які 

містять документи щодо підтвердження впровадження результатів роботи, 

список і фотофіксацію об’єктів дослідження, дані про їхніх авторів. Загальний 

обсяг роботи становить 362 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, його хронологічні, географічні та змістові межі, мету та завдання, 

методологічні засади й методи, наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення дослідження, повідомлено про апробацію його результатів. 

У першому розділі «Історіографія і методика дослідження застосування 

українських традиційних форм у доробку Харківської архітектурної 

школи першої третини ХХ ст.» проведено аналіз наявних наукових джерел, 

методів дослідження та визначено власну методику дослідження. Під час 

аналізу сучасних праць із теорії архітектури, що стосуються явища української 

самобутності в архітектурі, їх умовно систематизовано за такими основними 

напрямами: вираження ідентичності в архітектурі, пошуки місця української 

самобутньої архітектури серед архітектурних напрямів; різноаспектне вивчення 

окремих об’єктів дослідження; ґенеза Харківської регіональної архітектурної 

школи; творчі біографії її представників, які застосовували у фаховій діяльності 

риси української самобутності. 

Досліджено концепції вираження національної ідентичності в архітектурі 

(роботи У.І. Іваночко, М.М. Обідняка, Я.М. Юрик). Вивчено еволюцію уявлень 

про українську самобутність в архітектурі першої третини ХХ ст. від перших 

узагальнень явища кінця 1930-х – початку 1940-х рр. як «українського 

модерну» (І.Н. Заков, О.Г. Молокін, В.К. Троценко), критичних статей з 

яскравим ідеологічним забарвленням початку 1950-х рр. (М.П. Цапенко) до 

праць 1960–1990-х рр., які заклали сучасне підґрунтя теоретичного осмислення 

цього явища (Г.О. Лєбєдєв, В.В. Чепелик, В.Є. Ясієвич). З’ясовано, що до 

шукань української своєрідності в УСРР 1920-х рр. Г.О. Лєбєдєв уживав термін 

«пошуки національних форм» з двома напрямами: «розвиток народного стилю» 

і «орієнтація на українське бароко» (1968 р.), Л.Г. Василенко визначала їх як 
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«традиціоналістський модернізм» (1989 р.), а С.О. Хан-Магомедов відносив до 

«регіоналізму» (1996 р.). Виявлено, що різні дослідники визначали 

народностильові пошуки в Україні першої третини ХХ ст. як український 

архітектурний модерн із кількома напрямами (В.В. Чепелик), як національно-

романтичний напрям модерну (О.Г. Молокін, М.П. Цапенко, Б.І. Божинський, 

Ю.В. Івашко), як окремий національний стиль ХХ ст. (Є.М. Колісник) і як 

національно-романтичний напрям історизму (Г.О. Лєбєдєв, В.Є. Ясієвич), як 

український національний романтизм (Т.І. Антощук) і частину підсистеми 

історизму (С.М. Лінда). У праці Ю.В. Івашко зокрема досліджено зовнішні 

впливи на розвиток проявів української самобутності в архітектурі, які 

полягали в запозиченні й імплементації форм північного національного 

романтизму. У праці Т.І. Антощук виявлено семантичні ознаки архітектурних 

форм українського національного романтизму та досліджено їх еволюцію. 

Вивчено різноаспектні дослідження, у яких проаналізовано історико-

архітектурні, мистецтвознавчі, пам’яткоохоронні, публіцистичні та інші 

розвідки на тему української архітектури авторства харківських зодчих першої 

третини ХХ ст. Серед авторів цих праць: архітектори П.О. Дзюбенко, 

П.Ф. Костирко, І.М. Лаврентьєв, Г.О. Лєбєдєв, О.Ю. Лейбфрейд, 

Н.Є. Новосельчук, І.І. Селищева, В.В. Чепелик, О.О. Швиденко, П.Ю. Шпара; 

мистецтвознавці Є.М. Колісник, О.Г. Мокроусова, В.М. Ханко, В.В. Шуліка; 

історики В.М. Власенко, В.С. Романовський; краєзнавець Л.В. Раєнко та ін. 

Досліджено ґенезу Харківської архітектурної школи за працями 

Н.М. Кондель-Пермінової, О.Ю. Лейбфрейда, Н.П. Хороян у двох періодах її 

розвитку: становлення (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.) і розквіту (1919–

1934 рр.). Виявлено, що такі моделі її діяльності, як «школа Майстра», «школа-

кузня кадрів», «регіональна архітектурна школа» і «творча лабораторія 

архітектури», визначені Н.П. Хороян, відображають трансляцію майстерності і 

серед прихильників розвитку української самобутності. Так, у моделі «школа 

майстра» вихованцем майстерень С.І. Загоскіна та О.М. Бекетова став 

В.Г. Кричевський, майстерні Є.Н. Сердюка – П.З. Крупко; у моделі «школа-

кузня кадрів» архітектурний факультет Харківського художнього інституту в 

1920-х рр. дав фахову освіту В.К. Троценку, П.З. Крупку, С.В. Григор’єву та ін. 

Вивчено творчі біографії митців, які формували українську самобутність в 

архітектурі: В.Г. Кричевського (розвідки Д.А. Горняткевича, 

В.М. Павловського, С.А. Таранушенка, В.В. Чепелика, В.М. Щербаківського, 

В.П. Рубан-Кравченко); Є.Н. Сердюка і В.К. Троценка (монографія 

В.В. Чепелика); С.П. Тимошенка (праці П.О. Бенедюка, В.М. Власенка). 

Проведений аналіз творчих автобіографій архітекторів дав змогу визначити 

авторів об’єктів з рисами української самобутності й час їх будівництва 

(колишні школи – 1911 р. у с. Жихор та 1912 р. в с. Липці, волосна управа та 
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квартири вчителів 1914 р. у м. Дергачі Харківської обл. авторства П.З. Крупка), 

уточнити авторство й час будівництва колишнього Споживчого товариства та 

банку в м. Мерефа Харківської обл. (замість імовірного авторства Є.Н. Сердюка 

документально підтверджено авторство П.З. Крупка). Введено в науковий обіг 

маловідомі твори метаархітектури (архітектурні ідеї, виражені в нереалізованих 

проектах і ескізах) з ознаками української самобутності (проекти й ескізи 

О.М. Бекетова, В.К. Троценка). 

Визначено методичні основи й термінологічний апарат дослідження. 

Методологічну базу дослідження становлять культурологічний підхід і його 

методи: історико-логічний, фактологічний та описовий, а також історичний та 

історико-генетичний методи, які переважно застосовуються під час 

дослідження архітектури ХХ ст. (М.Ф. Гуляницький, А.В. Іконніков, 

Л.В. Стародубцева, О.Л. Михайлишин). Залучення культурологічного підходу 

зумовлює важливість вивчення метаархітектури. Суттєвими для дослідження є 

висновки Б.С. Черкеса про те, що прояви української самобутності 

в архітектурі є результатом вираження національної ідентичності. 

Дослідження спирається на концепцію історизму в архітектурі С.М. Лінди, 

в рамках якої національний романтизм розглядається як частина підсистеми 

історизм, що виступає паралельним потоком до явища стилю. Вона визначає 

також процес залучення архітектурних форм минулого в нову проектну 

практику як «патерни морфогенезу» та поділяє їх на типи: репродукція, 

академічна стилізація, модернізована стилізація, радикальна трансформація. 

При цьому неоформа (нова архітектурна форма в результаті морфогенетичних 

перетворень в архітектурі історизму) утворюється на основі об’єкта прототипу. 

Як розвиток досліджень С.М. Лінди в цій роботі були прийняті такі 

визначення. Патерни української самобутності розглядаються як інструменти 

формотворення архітектурного об’єкта з ознаками української самобутності, 

що включають патерни форми і патерни морфогенезу. Патерни форми – 

узагальнена упізнавана модель (шаблон) реальних архітектурних об’єктів 

певного типу, що має структурні рівні (об’єм, елементи, деталі), які 

відповідають рівням візуального сприйняття будівлі. Патерни форми є 

результатом усталеного в традиційній культурі вирішення завдань 

формоутворення, які відповідають функціональним потребам і 

матеріалізуються в будівлях  за допомогою різних конструктивних схем в 

різних будівельних матеріалах. Патерн морфогенезу – послідовність дій 

залучення елементів структурних рівнів для формування новотвору. Новотвір – 

новий архітектурний об’єкт, що є кінцевим результатом залучення патернів 

форми прототипу за допомогою патернів морфогенезу (рис. 1).  

Згідно з методикою, дослідження відбувається протягом семи послідовних 

етапів. Перший – узагальнення праць попередників і висунення гіпотези 
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дослідження. Другий – вивчення передумов досліджуваного питання; 

політичних і соціокультурних реалій періоду дослідження; систематизація 

тогочасних історико-архітектурних й етнографічних досліджень, з яких постали 

концепції українського самобутнього формотворення харківських архітекторів. 

Третій – систематизація нематеріальної складової спадщини авторів та 

наративів їхніх сучасників щодо застосування архітектурних форм традиційної 

української архітектури харківськими архітекторами. Дослідження матеріалів з 

історії створення об’єктів, ознайомлення з проектами й зображеннями об’єктів 

дослідження, що не були зведені шляхом будівництва, їх графічних 

реконструкцій. Четвертий – виділення видів патернів української самобутності 

(патернів форми) на базі традиційних прототипів для формування новотворів. 

П’ятий – дослідження напрямів застосування патернів української самобутності 

представниками Харківської архітектурної школи у формуванні новотворів за 

допомогою патернів морфогенезу. Шостий – визначення хронологічних етапів 

змін і втрати ознак української самобутності об’єктів дослідження, натурні 

обстеження сучасного стану досліджуваних об’єктів. Сьомий – визначення 

особливостей реабілітації об’єкта дослідження.  

У другому розділі «Історичні та соціокультурні передумови 

застосування патернів української архітектурної самобутності впродовж 

першої третини ХХ ст.» проаналізовано критику проявів української 

самобутності в архітектурі першої третини ХХ ст., зокрема доробку 

представників харківської архітектурної школи. Виявлено, що перші розвідки 

мали форму повідомлень і полеміки щодо актуальності використання 

українських традиційних мотивів у сучасній архітектурі (К.М. Бич-

Лубенського, О.М. Варяницина, В. Ейснера, О.П. Новицького, Є.Є. Саранчова, 

О.Г. Сластіона, Г.М. Хоткевича, П. Чайки, К.В. Шероцького). Її продовженням 

стали дискусії 1910-х рр. щодо вибору прототипів української самобутності для 

сучасних об’єктів архітектури, якими мали стати взірці народної архітектури 

(В.Г. Кричевський, К.М. Жуков) або архітектури доби бароко в Україні 

(Г.К. Лукомський, М.Г. Філянський), диспути щодо вибору шляхів розвитку 

(традиціоналізм або новаторство) архітектури УСРР у 1920-х рр.  

Проаналізовано соціокультурний контекст, у якому розкриваються 

підґрунтя й чинники застосовування патернів української самобутності 

представниками Харківської архітектурної школи. Соціокультурним 

підґрунтям творення «національних стилів» в архітектурі України, як і в 

європейській архітектурі ХІХ – початку ХХ ст. у цілому, є ідеологія 

націотворення. Через відсутність власної держави головним об’єднавчим 

чинником націотворення стала культура, що забезпечила збереження етнічної 

ідентичності та сформувала національну свідомість. Культура перемістила 

центр ваги у фольклорний прошарок, що проявилося у зверненні митців до 
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селянської теми, формуванні «народницької» теорії в українській історіографії. 

Виразниками ідеї української національної самобутності в архітектурі стали 

взірці з народного зодчества та спадщини гетьманської доби. 

Рух національного відродження в Україні став головним чинником розвитку 

проявів української самобутності у творчому доробку архітекторів Харкова 

1902–1917 рр. У Харкові, колишньому військово-адміністративному центрі 

Слобідсько-Української автономії, що на початку ХХ ст. розвинувся в 

потужний торгово-фінансовий, транспортний, промисловий і культурний 

центр, науковці Харківського університету (історик Д.І. Багалій, етнограф 

М.Ф. Сумцов, мистецтвознавець Є.К. Рєдін) заклали основи регіонального 

осередку дослідження української культури. Ці науковці сформували й 

теоретичну базу творчості В.Г. Кричевського – вільного слухача їхніх лекцій. 

На проблемі національного характеру культури, зокрема й архітектури, 

акцентували у своїй діяльності Українське літературно-художньо-етнографічне 

товариство імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка та Український архітектурно-

художній відділ літературно-художнього гуртка. Їх членами були архітектори 

К.М. Жуков, Є.Н. Сердюк, С.П. Тимошенко, В.К. Троценко, які впроваджували 

елементи української самобутності у свою фахову практику. 

Надалі використанню прийомів української самобутності сприяла нетривала 

політика українізації, культурне явище Червоного ренесансу в УСРР і 

столичний статус Харкова в 1919–1934 рр. Важливим осередком став 

архітектурний факультет Харківського художнього технікуму, викладачі якого 

К.М. Жуков та В.К. Троценко впроваджували форми й прийоми української 

традиційної архітектури в навчальний процес. Пошуки національної 

ідентичності в архітектурі були підпорядковані вимогам доби: формуванню 

нових типів будівель, освоєнню нових конструкцій і матеріалів за ощадливості 

й раціональності. На тлі змагання традиційного і авангардного архітектурних 

напрямів нове покоління архітекторів (С.В. Григор’єв, П.З. Крупко, 

В.К. Троценко) свідомо прагнуло підкреслити національний характер своїх 

творів. До цих пошуків долучилися й архітектори старшого покоління: 

О.М. Бекетов, В.А. Естрович, К.М. Жуков. 

Поразка українських традиціоналістів у дискусії з прихильниками 

авангардного модернізму, поступове згортання українізації, репресії проти 

діячів культури та керівників УСРР, утрата Харковом столичного статусу, 

затвердження «соціалістичного реалізму» як єдиного легального напряму в 

архітектурі СРСР призводять до того, що архітектори зрікаються своїх творчих 

позицій (К.М. Жуков), цінність їхньої спадщини нівелюють критики. 

Унаслідок ідеологічного тиску авангарду в 1927–1932 рр. риси української 

самобутності в архітектурі ще більш схематизувалися й універсалізувалися, 

водночас поглиблюючи регіональний характер. З домінуванням історизуючих 
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тенденцій ордерної архітектури в архітектурі СРСР після 1932 р. українські 

самобутні риси було зведено до декоративізму. 

Визначено, що українські історико-архітектурні, пам’яткознавчі та 

етнографічні дослідження кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. дали 

систематизовану інформацію про джерела формотворення для представників 

Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст., які застосовували 

риси української самобутності в архітектурі. Етнографи (Ф.К. Вовк, 

В.П. Горленко, М.І. Зубрицький, П.Д. Мартинович, О.О. й М.О. Русови, 

М.Ф. Сумцов, П.П. Чубинський, В.О. Шухевич) опосередковано вивчали й 

традиційне українське зодчество. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. інтерес 

до традиційної архітектури України пожвавився через проведення 

археологічних з’їздів. Так, експонатом етнографічного відділу виставки 

XII Археологічного з’їзду в Харкові став повномасштабний макет української 

хати слобожанського типу, створений за проектом В.Г. Кричевського. 

На початку ХХ ст. з’являються фахові публікації щодо особливостей 

традиційної архітектури різних історичних регіонів України, архітектури доби 

Гетьманщини, описи окремих архітектурних пам’яток, серед них праці: 

В.В. Суслова (1889), К.Ю. Мокловського (1903), В. Карповича (1905), 

М.Г. Філянського (1905), Г.Г. Павлуцького (1905), М.О. Макаренка (1908), 

І.Е. Грабаря (1909), В.М. і Д.М. Щербаківських (1910), Г.К. Лукомського 

(1911), К.М. Жукова (1914), М.А. Шумицького (1914), К.В. Широцького (1914), 

М.В. Красовського (1916), П.Г. Фоміна (1916). У цей період виходять друком 

статті з українського мистецтва й архітектури в історико-етнографічних 

виданнях («Киевская старина», «Археологическая летопись Южной России»), 

літературно-мистецьких («Искусство и печатное дело», «Аполлон», 

«Искусство», «Артистичний вісник», «Сяйво»), громадсько-політичних 

(«Украинская жизнь», «Рада», «Утро», «Сніп», «Дзвін», «Волчанский земский 

листок») та архітектурно-будівельних журналах («Строитель», «Зодчий»). 

Автори цих праць наполягали на самобутності української архітектури 

(В.М. й Д.М. Щербаківські) або стверджували провідну роль зовнішніх впливів: 

західних (Г.Г. Павлуцький, К.В. Шероцький), російських (І.Е. Грабар, 

М.В. Красовський, Ф.І. Шміт). Такі висновки науковців впливали на 

формування різних підходів до застосування прийомів українського 

традиційного зодчества: як основи самобутнього українського напряму 

(В.Г. Кричевський, К.В. Жуков, Є.Н. Сердюк, С.П. Тимошенко), як 

регіональних форм модерну (Б.М. Корнєєнко), еклектики (О.М. Бекетов, 

В.А. Естрович) чи «неоросійського стилю» (В.М. Покровський). 

В УСРР дослідження українського зодчества в 1921–1932 рр. продовжують 

співробітники Республіканського музею українського мистецтва в Харкові. 

Старі українські хати Харкова досліджує й архітектор В.К. Троценко. Видання 
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з його обмірними кресленнями та рисунками виходить 1921 р., а 1923 р. 

архітектор використовує ці дослідження в проекті котеджів робітничих селищ. 

Таким чином, корпус публікацій результатів досліджень ґенези, сутності 

й особливостей українського зодчества кінця ХІХ – початку ХХ ст. дав змогу 

архітекторам виділити різні регіональні прототипи для творчих пошуків 

власного вираження української самобутності в архітектурі. 

У третьому розділі «Аналіз застосування патернів української 

самобутності в творчості представників Харківської архітектурної школи 

першої третини ХХ ст.» опрацьовано й доведено важливість виявлення й 

аналізу патернів форм і патернів морфогенезу як інструментів побудови 

архітектурного новотвору на базі українських самобутніх прототипів. 

Визначено, що на ґрунті архітектурних джерел української самобутності, 

відомих дослідникам на початку ХХ ст., у харківських архітекторів 

сформувалось уявлення про їх основні типи: народні житлові й господарські 

будівлі, традиційну дерев’яну сакральну архітектуру, муровану архітектуру 

доби Гетьманщини. Найбільш яскравими взірцями для авторів були: українське 

народне житло Полтавщини й Слобожанщини, дерев’яна сакральна архітектура 

цих самих регіонів, а також Поділля й Волині, мурована церковна і світська 

архітектура кінця ХVII – першої половини XVIII ст. Слобожанщини 

(мм. Харків, Суми, Ізюм), Київщини (м Київ), Чернігівщини (мм. Чернігів, 

Ніжин, Седнів та ін.). Виявлено, що в цей час харківські архітектори значно 

меншою мірою використовували архітектурну спадщину Гетьманської доби. 

На основі опрацювання конкретних об’єктів вказаних типів харківськими 

архітекторами були прийняти для формоутворення української самобутньої 

архітектури такі прототипи: з української дерев’яної народної архітектури – 

хата, клуня, комора, дзвіниця, тридільна церква, брама; з мурованої архітектури 

Гетьманщини – кам’яниця, церква (зальна, трапезна, тридільна). 

Різноманіття українських традиційних церков відрізняється єдиними 

закономірностями побудови форми. Ця єдність утворює стереотипну форму 

всіх цих церков. Визначений патерн форми церков: компактна з вираженою 

вертикальністю форма, що вписується в трикутник, із тридільним або хрещатим 

планом, центрична пірамідальна композиція баштоподібних уступчастих 

об’ємів із кількома заломами і перехватами, характерні форми ярусних куполів-

бань – наметові або грушоподібні, наявність так званого опасання – піддашка за 

периметром будівлі, характерна трапеційна форма входів. 

Численність типів українських народних хат зводиться до патерну форми з 

такими ознаками: горизонтальний паралелепіпед з простим високим вальмовим 

дахом, асиметричною композицією фасаду за рахунок зміщеного головного 

входу, піддашком, ґанком та призьбою, з двома або трьома вікнами на 

південному фасаді. Патерн форми клуні: поземна прямокутна в плані форма з 
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високим вальмовим дахом, стріха якого спускається низько до землі, та 

симетричним фасадом за рахунок воріт центричного в’їзду з трапеційним 

напівфронтоном. Патерн форми дзвіниці: яскраво виражена вертикальна форма 

з квадратним планом й пірамідальною композицією баштоподібних ярусних 

об’ємів із наметовим або грушоподібним завершенням. 

Для виявлення й аналізу патернів морфогенезу як інструменту побудови 

архітектурного новотвору було задіяно логічну модель процесу створення 

архітектурного об’єкта з рисами української самобутності (рис. 2). Доведено, 

що під час розроблення новотвору архітектори застосовували патерни форми 

прототипів за допомогою патернів морфогенезу, які мали ієрархію структурних 

рівнів формування новотвору. Виявлено два різновиди патернів формування 

новотворів залежно від взятого за основу прототипу: використання патернів 

форм української самобутності або патернів інших форм архітектури. 

Дослідженням визначено дві стадії морфогенезу новотворів із рисами 

української самобутності залежно від структурного рівня об’єкта: I – на рівні 

архітектурної форми в цілому; II – на рівні елементів і деталей форми. 

На першому структурному рівні виявлено наступні види патернів 

морфогенезу української самобутності в харківській архітектурній школі. 

Репродукція форми українського прототипу – це повтор патерну форми 

українського прототипу зі збільшенням розмірів будівлі при збереженні 

пропорцій, конфігурації та її основних ознак. Так, патерн форми дзвіниця був 

репродукований у конкурсному проекті каплиці в м. Полтава (1911) авторства 

О.І. Линника та в проекті склепу-каплиці родини Шеметів (1913) на 

Полтавщині авторства В.К. Троценка. 

Трансформація українського прототипу – перетворення форми одного 

українського прототипу за рахунок зміни її загальних пропорцій, конфігурації 

та частини визначальних ознак. Призначення новотвору могло бути зміненим, 

паралельно зі зміною первісної форми відбувався смислогенез форми, її 

елементів і деталей. Так, найбільш використовуваний архітекторами прототип – 

українська хата – був трансформований у будівлі Споживчого товариства та 

банку в м. Мерефа (1912) авторства П.З. Крупка, а також у будівлі бібліотеки в 

м. Лебедин (1914) авторства В.Г. Кричевського. 

Конгрегація українських форм – поєднання кількох (двох і більше) цілісних 

патернів форм українських прототипів, при якому формується відносно нова 

форма з власною новою композиційною структурою, але патерни форми 

прототипів зберігають свою первісну самостійну структуру й цілісність та чітко 

прочитуються в образі будівлі завдяки збереженню своїх визначальних 

первісних ознак. Найбільш використовувані українські прототипи: хата, 

дзвіниця, церква, кам’яниця. Так, яскравим прикладом є Будинок губернського 

земства в м. Полтава (1909) авторства В.Г. Кричевського. 
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Інтеграція українських форм – з’єднання кількох (двох і більше) цілісних 

патернів форм українських прототипів, за якого формується абсолютно нова 

компактна форма зі своєю новою композиційною структурою, патерни 

прототипів трансформуються на вимогу підпорядкування єдиній формі та 

інтегруються в загальний об’єм. Прикладом слугує будівля Художнього 

училища в Харкові (1912) авторства К.М. Жукова. 

Запозичення інших форм – використання форми одного не українського 

прототипу з додаванням лише окремих елементів і деталей українських 

патернів форм. Найбільш використовувані елементи українських прототипів: 

баштоподібні завершення дахів, фронтони, трапеційні прорізи, декор. 

Прикладом застосування цього патерну морфогенезу слугує будівля готелю 

«Імперіал» 1912 р. (у 1920-ті рр. «Селянський будинок») у м. Харкові авторства 

Б.М. Корнєєнка. Залучені українські патерн-форми елементів (наріжне баштове 

завершення, барокові фронтони) – тематичний антураж погруддя 

Т.Г. Шевченка в ніші щіпця центрального ризаліту, на загальному тлі фасаду в 

стилістиці модерну.  

З’ясовано, що під час формоутворення другого і третього рівнів будівлі 

новотвору архітектори не завжди використовували елементи, деталі та декор 

українських прототипів, а в разі їх запозичення відбувалася модернізована 

стилізація (термін С. Лінди), тобто зменшення чи збільшення кількості деталей 

у порівнянні з прототипом при одночасному їх редукуванні. Це дозволило 

виділити й уточнити різновиди патерну репродукція: повна репродукція 

(з репродукцією форми на першому етапі та модернізованою стилізацією 

елементів і деталей на другому етапі формоутворення) та часткова репродукція 

(без запозичення елементів і деталей українських прототипів). А також вдалося 

виявити, що всі інші патерни морфогенезу на другому етапі зводилися до 

модернізованої стилізації, найуживанішими елементами українських 

прототипів були вікна та вхідні портали характерної вертикальної трапеційної 

форми, баштоподібні ризаліти з наметовими завершеннями, трикутні фронтони; 

а найбільш розповсюдженими деталями – кронштейни-коники, орнаментальні 

пояски «городки», вставки «громовиці», трикутні ніші й пояски з них.   

Визначено алгоритм патернів морфогенезу української самобутності з 

такими послідовними кроками: вибір архітектурного прототипу або прототипів 

на основі опрацювання функціонального типу будівлі; виділення патерну 

форми прототипу та аналіз його структурних рівнів (об’єму, елементів, 

деталей); утворення форми новотвору шляхом вибору патернів морфогенезу 

(репродукції, трансформації, конгрегації, інтеграції форм українських 

прототипів; запозичення інших форм), обраних для опрацювання, залежно від 

їх кількості (один чи більше) та якісних (належність до української, російської, 

європейської історизуючих традицій, або сучасних взірців) характеристик; 
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деталізація новотвору на рівнях елементів і деталей шляхом збагачення 

архітектурної форми відповідними елементами і деталями прототипів, 

обраними автором; гармонізація всіх структурних рівнів новотвору, 

формування композиційно цілісного об’єкта, що має ознаки української 

самобутності, з урахуванням впливу зовнішніх чинників (містобудівної 

ситуації, економічних і технологічних можливостей, соціальних вимог). 

Вивчення творчості представників Харківської архітектурної школи першої 

третини ХХ ст. розкрило результати застосування різних видів патернів 

морфогенезу в ході створення новотворів з ознаками української самобутності. 

За цією ознакою виділено два періоди розвитку самобутньої української 

архітектури в межах Харківської архітектурної школи 1902–1917 рр. (Україна у 

складі Російської імперії) та 1918–1934 рр. (УСРР), які різняться ідеологією й 

характером суспільно-економічних відносин. Саме вони значною мірою і 

обумовлювали особливості застосування патернів морфогенезу та їх 

результатів для трьох напрямів застосування української самобутності. 

Так, у часових межах першого періоду до першого напряму віднесено 

спадщину В.Г. Кричевського та архітекторів – членів українського 

архітектурно-художнього відділу Харківського літературно-художнього гуртка 

1912–1918 рр. (В.К. Жуков, Є.Н. Сердюк, С.П. Тимошенко та ін.) Їхні твори 

характеризувались застосуванням таких патернів морфогенезу, як 

«трансформація», «конгрегація», «інтеграція». До другого напряму віднесено 

архітектурну спадщину Б.М. Корнєєнка 1910-х рр. Застосування ним патерну 

морфогенезу «запозичення» визначено як наслідування тенденцій української 

самобутності на вимогу замовника. Взірцем третього напряму є типовий 

проект церкви 1910-х рр. (арх. В.М. Покровський). Тут у результаті 

використання патерну морфогенезу «запозичення» був адаптований об’єм 

будівлі «неоросійської» стилістики до місцевого контексту. 

У часових межах другого періоду пошуки української самобутності в 

умовах УСРР відбувались під впливом зміни зумовлених ідеологічними 

настановами стильових уподобань від історизму до модернізму. В цей період 

архітектори переважно використовували патерни морфогенезу «запозичення» 

(проект музею М. Коцюбинського в м. Чернігові авторства В.К. Троценка, 

житловий будинок на вул. Чернишевській, 88 у м. Харкові авторства 

С.В. Григор’єва) та «інтеграція» (виставковий павільйон України в м. Москві 

(1923) авторства В.К. Троценка). Архітектори застосовували елементи 

українських патернів форм на стильовому тлі Ар-деко. С.В. Григор’єв, 

К.М. Жуков, Ф.М. Мазуленко, П.З. Крупко, В.К. Троценко свідомо прагнули за 

вимог раціональної ощадливості й конструктивної доцільності надати своїм 

творінням чіткої національної належності. Ця група митців застосувала патерни 
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української самобутності як інструмент формування українського 

національного архітектурного стилю.  

У четвертому розділі «Особливості збереження спадщини Харківської 

архітектурної школи першої третини ХХ ст., що містить українські 

традиційні патерни, та її реабілітації» проаналізовано сучасний стан 

загальної збереженості об’єктів та особливості їх реабілітації. 

Виявлено, що не всі об’єкти занесені до державного реєстру пам’яток 

архітектури. Проаналізовано стан об’єктів дослідження в їх історичній 

динаміці – від проектного задуму та його реалізації через історичні 

трансформації до ступеня збереженості в наш час. Подано результати 

натурного обстеження об’єктів у м. Харкові та Харківській області 

(мм. Вовчанськ, Дергачі, Красноград, Мерефа, с. Липці), мм. Полтава, 

Кременчук. 

Установлено сучасний стан досліджуваних об’єктів. Визначено сім етапів 

втрати її автентичності: 

- 1903–1917 рр. – відхід від первинного проекту через зміну авторської 

концепції, вимог замовників, недостатнього фінансування (зміна завершень 

башт і концепції розпису інтер’єрів зали засідань Полтавського земства, зміна 

характеру покрівлі та опорядження фасадів школи у Вовчанську). Аналіз 

варіантів проектів від ескізів до реалізованого фасаду Полтавського земства дає 

змогу відстежити еволюцію творчих пошуків і суперечностей митців у виборі 

джерел української самобутності (розписи М.С. Самокиша й 

С.І. Васильківського всупереч первинному задуму В.Г. Кричевського); 

- 1918–1932 рр. – пошкодження і занедбання об’єктів під час Української 

революції 1917–1921 рр. Пристосування об’єктів під нові функції з 

переплануванням внутрішнього простору та частковим демонтажем декору, що 

не відповідав ідеологічним потребам у 1921–1932 рр. (частковий демонтаж 

декору готелю «Імперіал» під час його реконструкції під «Сільбуд» на 

Павловському майдані у м. Харкові); 

- 1932–1941 рр. – надбудова об’єктів, створених у 1910-х рр., з втратою 

первинних дахів як головних ознак українського традиціоналізму 

(реконструкція з надбудовою колишнього особняка І.Х. Бойка на 

вул. Мироносицькій, 44 у м. Харкові 1936 р.); 

- 1941–1943 рр. – руйнування та втрата об’єктів дослідження під час Другої 

світової війни (школа у м. Вовчанську авторства К.М. Жукова), значне 

руйнування споруд (будівля колишнього Полтавського земства, вокзал у 

м. Новомосковську). 

- 1944–1960-ті рр. – повоєнна реконструкція об’єктів дослідження, 

трансформація їх вигляду згідно з творчими установками «соцреалізму» 

(залізничний вокзал у м. Новомосковську). На цьому й попередньому етапі 
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відбувається втрата ознак, набутих за допомогою патернів української 

самобутності патернів самобутності на рівні об’ємно-просторової композиції 

(характерна форма дахів, баштові завершення, які не відновлюються);  

- 1960–1980-ті рр. – реконструкція, ремонт, розширення об’єктів із значною 

втратою автентичності, перепланування, зміна зовнішнього вигляду, 

обличкування фасадів кахлем, заміна первинних покрівельних матеріалів даху, 

заповнень вікон і дверей; 

- 1991–2019 рр. – перепланування перших поверхів для комерційних потреб 

зі зміною конфігурації й формату віконних прорізів, добудова нових обсягів, 

засклення балконів, використання сучасних виробів (віконних та дверних 

блоків), покрівельних, теплоізоляційних й оздоблювальних матеріалів, не 

сумісних зі стилістикою будівлі. На цьому й попередньому етапі відбувається 

втрата ознак, набутих за допомогою патернів української самобутності на рівні 

елементів і деталей, зокрема текстури поверхонь покрівель і стін. 

Доведено, що на підставі чинних критеріїв цінності об’єктів культурної 

спадщини (історична й соціокультурна значимість, авторство, ступінь 

збереження автентичності та ін.) можна долучити окремі об’єкти дослідження 

до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. Для регенерації 

історичного архітектурного середовища населених місць можливе 

реставраційне відтворення окремих зруйнованих об’єктів дослідження. 

Визначено, що за патернами форми новотворів слід закріпити статус предмета 

охорони пам’ятки культурної спадщини. 

Виявлено чотири типи патернів форм новотворів. Три типи виділено за 

ознакою застосування певного типу патерну морфогенезу до українських 

традиційних прототипів: конгрегації, трансформації і редукції, інтеграції. Всі 

ці типи новотворів мають загальні деталі та елементи: трапеційні вертикальні 

вікна, характерні звіси дахів та карнизи з кронштейнами-кониками, вальмові 

дахи різної складності, декор з мотивами українських народних орнаментів. 

Вони виступають патернами української самобутності наступних типів: 

Тип 1 формувався на основі використання таких патернів форми як 

церкви, дзвіниці, хати та ін. Розвинена різноманітна композиція новотворів 

обов’язково містила характерні башти, пластичні площини фасадів та дах. 

Тип 2 формувався за допомогою прототипів: хата клуня, дзвіниця. За 

різноманіття новотворів, виразність та характерність об’єктів цього типу 

тримається на композиції дахів. 

Тип 3 отриманий на основі прототипів хати та церкви, який 

характеризувався цілісною виразною, переважно пірамідальною композицією 

зі складним силуетом. 

Тип 4 форми новотвору ґрунтується на інших формах прототипів 

(не української традиції) та використанні патерну морфогенезу «запозичення». 
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Окремі використані елементи або декор патернів української самобутності не 

відіграють у цьому разі визначальної ролі в композиції новотвору. 

Виявлено також особливості харківської школи з патернами української 

самобутності: різноманіття композиції новотворів визначається різноманіттям 

використаних патернів морфогенезу; суттєва трансформація патернів форм 

українських народних прототипів внаслідок збільшення поверховості будівель 

новотворів; наявність специфічного декоративного мурування з цегли на 

фасадах; поступова раціоналізація форм новотворів у пошуках української 

національної архітектури, спрощення історичних елементів і декору, що 

свідчить про перехід явища історизму в напрям часткового історизму та шлях 

до модернізму.  

Визначено особливості реабілітації об’єктів дослідження, які забезпечують 

збереження або відтворення патернів української самобутності. Вони 

полягають у тому, що під час реабілітаційних робіт і реставраційного 

відтворення обов’язково мають бути збережені (відтворені) такі елементи 

патернів української самобутності: дахи (напіввальмові з трикутними 

фронтонами, баштові грушоподібні або наметові із заломами завершення 

ризалітів); матеріал покрівлі: черепиця, етерніт кількох кольорів і відтінків; 

елементи великої та дрібної пластики фасадів, ліпний декор; декоративність 

мурування із цегли різних кольорів (неприпустимість застосування на фасадах 

зовнішньої теплоізоляції й тиньку); поліхромні декоративні елементи; характер 

імпостів вікон, дверних стулок, дерев’яних деталей і металопластики балконів 

із геометрично-рослинним орнаментом в українській традиційній стилістиці. 

Виявлено, що за відсутності історичної іконографії процес відтворення 

втрачених елементів може повторювати досліджений процес їх формотворення 

із застосуванням інструментів архітектурного формування новотвору – 

патернів морфогенезу та патернів форми, притаманних різним представникам 

Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст., що творили у двох 

різних часових періодах (1902–1917 рр. та 1920–1934 рр.). 

 

ВИСНОВКИ 

1. Систематизовані дослідження з обраної проблематики дозволили 

сформулювати наукове завдання, що полягає у визначенні видів й особливостей 

застосування патернів української самобутності представниками Харківської 

архітектурної школи в першій третині ХХ ст. Поняття «патерни української 

самобутності» розглядаються як інструменти (патерни форми і патерни 

морфогенезу) формотворення архітектурного об’єкта з ознаками української 

самобутності на основі традиційного прототипу (прототипів). 

Розроблено методику дослідження української самобутності в спадщині 

Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст. Об’ємно-просторова 
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структура, пластика й декор об’єктів дослідження представлено як елементи та 

ознаки патернів української самобутності, виділені авторами цих об’єктів з 

українського традиційного контексту. 

2. Визначено передумови і чинники застосування прототипів української 

самобутності в спадщині представників Харківської архітектурної школи 

першої третини ХХ ст. Соціокультурним підґрунтям звернення до народних 

взірців у європейській та українській архітектурі ХІХ – початку ХХ ст. 

визначено ідеологію націотворення. Передумовою застосування рис 

української самобутності архітекторами Харкова 1902–1917 рр. став рух за 

національне відродження в Україні. Подальшим чинником розвитку став 

процес українізації в УСРР у 1920-х рр. Унаслідок ідеологічного тиску 

авангарду в 1927–1932 рр. риси української самобутності в архітектурі ще 

більш схематизувалися, водночас поглиблюючи регіональний характер. З 

домінуванням історизуючих тенденцій ордерної архітектури в архітектурі 

СРСР після 1932 р. українські самобутні риси було зведено до декоративізму. 

3. Доведено, що результати досліджень ґенези, сутності й особливостей 

українського зодчества дали змогу архітекторам відділити різні регіональні 

прототипи для вираження української самобутності. Їх застосування 

розвивалося за алгоритмом: усвідомлення значущості традиційного зодчества, 

його дослідження з виділенням характерних рис і прийомів, застосування в 

архітектурі традиційних форм і підходів з використанням патернів української 

самобутності як інструментів формотворення. 

4. Визначено, що джерелом української самобутності є основні типи 

українського традиційного житла, господарських споруд, дерев’яної сакральної 

архітектури, мурованої храмової та цивільної архітектури доби Гетьманщини. 

Як узагальнені прототипи виділено: з української дерев’яної народної 

архітектури – хату, клуню, комору, дзвіницю, тридільну церкву, браму; з 

мурованої архітектури Гетьманщини – кам’яницю, церкву.  

5. Визначено дві стадії морфогенезу новотворів із рисами української 

самобутності, залежно від структурного рівня об’єкта та його виду. На 

об’єктному  рівні  використовувалися декілька патернів морфогенезу 

(репродукція, трансформація, конгрегації, інтеграція, запозичення), на нижчих 

структурних рівнях відбувалася модернізована стилізація прототипів.  

Визначений алгоритм патернів морфогенезу української самобутності.  

З’ясовано, що головною особливістю застосування патернів української 

самобутності представниками Харківської архітектурної школи першої третини 

ХХ ст. стала обумовленість змінами суспільної та фахової ідеології. 

У формуванні новотворів це відбилося у зверненні до певних ієрархічних рівнів 

патернів форми за допомогою патернів морфогенезу у різні періоди 

(трансформації, конгрегації, інтеграції  у 1910-х рр., конгрегації й запозичення 
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інших форм в 1920-х рр., запозичення  у 1932 р.). Визначено три різні за 

ідеологією напрями застосування патернів української самобутності в спадщині 

представників Харківської архітектурної школи у двох різних за ідеологію й 

характером суспільно-економічних відносин часових періодах (України у 

складі Російської імперії 1902–1917 рр. й УСРР 1920–1934 рр.): формування 

української самобутньої стилістики; її наслідування на вимогу замовника; 

введення українських елементів в об’єкти іншої стилістики для підкреслення 

єдності з контекстом.    

6. На основі визначених інструментів формування новотворів 

досліджуваного періоду проаналізовано сучасний стан спадщини Харківської 

архітектурної школи першої третини ХХ ст. з патернами української 

самобутності. Окреслено сім етапів втрати автентичності спадщини. Визнано, 

що за критерії цінності об’єктів дослідження насамперед правлять їх 

соціокультурна й історична значимість, належність до творчої спадщини 

авторів – визнаних діячів національної культури, і вже на другому місці – 

ступінь збереження автентичності. Виявлені чотири типи патернів форм 

новотворів Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст., які містять 

ознаки української самобутності й повинні стати предметом охорони.   

7. Виявлено, що особливістю реабілітації об’єктів цієї спадщини є 

використання знань про інструменти архітектурного формування новотвору – 

патернів форми та патернів морфогенезу різними представниками Харківської 

архітектурної школи першої третини ХХ ст. За відсутності історичної 

іконографії процес відтворення втрачених елементів може повторювати 

досліджений процес їх формотворення. 
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АНОТАЦІЯ 

Вітченко Д.М. Патерни української самобутності в спадщині 

Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й 

особливості реабілітації. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури (доктора 

філософії) за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток 

архітектури. – Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова, Харків, 2019. 

Дисертація присвячена визначенню джерел і особливостей застосування 

патернів української самобутності в спадщині Харківської архітектурної школи 

першої третини ХХ ст. як інструменту її реабілітації. Досліджено історіографію 

та визначено методику дослідження застосування українських традиційний 

форм у доробку Харківської архітектурної школи першої третини ХХ ст. 

Виявлено та запроваджено до наукового обігу досі не використовувані джерела 

й архівні матеріали: ескізи, креслення, історичні фото цивільних та житлових 

будівель першої третини ХХ ст. З’ясовано особливості та розкрито механізм 

застосування патернів української самобутності в процесі формування 

новотворів харківськими архітекторами першої третини ХХ ст. 

Виявлено передумови та чинники застосування патернів української 

самобутності у творчому доробку Харківської архітектурної школи першої 

третини ХХ ст. Обґрунтовано використання архітекторами під час розроблення 

новотвору ієрархізованих патернів форми (об’єм, елемент і деталь) за 

допомогою відповідних патернів морфогенезу. Визначено типи застосування 

патернів української самобутності представниками Харківської архітектурної 

школи першої третини ХХ ст. Визнано, що за критерії цінності об’єктів 

дослідження насамперед правлять їх соціокультурна й історична значимість, 

належність до творчої спадщини авторів – визнаних діячів національної 

культури. Досліджено сучасний стан цієї спадщини, визначено особливості її 

збереження й реабілітації. 

Ключові слова: патерни української самобутності, прототип, новотвір, 

реабілітація, Харківська архітектурна школа. 
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АННОТАЦИЯ 

Витченко Д.Н. Паттерны украинской самобытности в наследии 

Харьковской архитектурной школы первой трети ХХ в.: источники и 

особенности реабилитации. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры (доктора 

философии) по специальности 18.00.01 – теория архитектуры, реставрация 

памятников архитектуры. – Харьковский национальный университет 

городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена определению источников и особенностей 

применения паттернов украинской самобытности в наследии Харьковской 

архитектурной школы первой трети ХХ в. как инструмента ее реабилитации. 

Изучена историография и определена методика исследования применения 

украинских традиционных форм в наследии Харьковской архитектурной 

школы первой трети ХХ в. Выявлены и введены в научный оборот до сих пор 

не используемые источники и архивные материалы: эскизы, чертежи, 

исторические фото зданий первой трети ХХ в. Выяснены особенности и 

раскрыт механизм применения паттернов украинской самобытности в процессе 

формирования «новотворов» харьковскими архитекторами первой трети ХХ в. 

Выявлены предпосылки и факторы применения паттернов украинской 

самобытности в творчестве Харьковской архитектурной школы первой трети 

ХХ в. Обосновано использование архитекторами при разработке «новотворов» 

иерархизированных паттернов формы (объем, элемент и деталь) с помощью 

соответствующих паттернов морфогенеза. Определены типы применения 

паттернов украинской самобытности представителями Харьковской 

архитектурной школы первой трети ХХ в. Обосновано, что критериями 

ценности объектов исследования прежде всего являются их социокультурная и 

историческая значимость, принадлежность к творческому наследию авторов – 

видных деятелей национальной культуры. Исследовано современное состояние 

этого наследия, определены особенности ее сохранения и реабилитации. 

Ключевые слова: паттерны украинской самобытности, прототип, 

«новотвор», реабилитация, Харьковская архитектурная школа. 
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The thesis is devoted to determining the sources and peculiarities of 

application of the patterns of Ukrainian identity in the legacy of the Kharkiv 

architectural school of the first third of the XXth century. That was used as an 

instrument for its rehabilitation. The concept of "pattern of Ukrainian identity" was 

defined as a template of the formation of an architectural object with signs of 

Ukrainian identity, that was made on the basis of hierarchical elements of traditional 

prototypes. 

The method of research was developed. The preconditions and factors of using 

Ukrainian identity prototypes in the legacy of the representatives of Kharkiv 

Architectural School were determined. The ideology of national development was 

defined as a socio-cultural basis of appealing to popular patterns in the Ukrainian 

architecture of the early XXth century. The movement for national revival in Ukraine 

became a prerequisite of using the features of Ukrainian originality by Kharkiv 

architects in 1902–1917. The Ukrainianization process in the USSR in the 1920s was 

the factor of its further development. As a result of the ideological pressure of the 

avant-guard in 1927–1932, the features of Ukrainian originality in architecture 

obtained regional peculiarities. Because of the dominating of the tendencies of 

historicism in the USSR architecture after 1932, Ukrainian original features were 

reduced to the decorative art.  

It was proved that the results of the research of Ukrainian traditional 

architecture at the beginning of the XXth century allowed architects to distinguish 

different prototypes – the expressions – of Ukrainian identity. It was determined that 

the source of Ukrainian identity was the types of Ukrainian traditional dwellings, 

wooden sacral architecture, the brick architecture of the Hetmanate. The generalized 

prototypes of these traditional sources were considered as pattern forms having a 

hierarchical structure, namely: volume (building in general), element (roof, walls, 

risalits, oriels, porches, balconies, splits, etc.) and part (support brackets, cornices, 

chimneys, parapets, pediments, tongs, decor, metal-plastic, etc.). 

It is substantiated that during the development of a new building, architects 

used hierarchical pattern forms (volume, element, part) using appropriate pattern of 

morphogeny. It is determined that the volume-level pattern of morphogeny.includes: 

processing of the structural-functional organization of a new building, the choice of 

the base pattern, the attraction of additional pattern forms and their compositional 

harmonization, taking into account the influence of a number of external factors. At 

the hierarchical levels of elements and details, the transformation of the architectural 

form of pattern processes takes place by changing the quantity, quality, and the 

relationship between these components and their parameters. 

It was revealed that the peculiarities of using the patterns of Ukrainian identity 

by representatives of the Kharkiv architectural school of the first third of the XXth 

century were due to changes in social and professional ideology. In the formation of 
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new buildings, this was reflected in the treatment of certain hierarchical levels of 

pattern forms with the help of pattern of morphogeny in different time periods (at the 

level of elements in the 1910s, the volume level – in the 1920s and the level of detail 

after 1932). 

The state of the heritage of the Kharkov architectural school with patterns of 

Ukrainian originality of the first third of the XX century was examined. Stages of 

authenticity loss of this heritage were determined. The current state of research 

objects was analyzed. Firstly, the criteria of the value of researched objects was their 

sociocultural and historical significance, their belonging to the creative heritage of 

the authors – recognized figures of national culture, and only secondly was the 

preservation of authenticity. The hierarchical system of elements of the patterns of 

Ukrainian identity as a subject of the object's protection was determined. The features 

of rehabilitation of objects of this heritage are revealed. 

Keywords: patterns of Ukrainian originality, prototype, new object, 

rehabilitation, Kharkiv architectural school. 

 

 

 
Рис.1. Схема-модель поняття «патерн української самобутності» 
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Рис. 2. Узагальнена схема-модель прикладу патерну морфогенезу новотвору 
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