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РЕСТАВРАЦІЯ  СПАДЩИНИ ВЕЖОВОГО ГОДИННИКАРСТВА  – УНІКАЛЬНИЙ 
НАПРЯМОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 
 З набуттям Незалежності України почалось відродження  численних традицій, зокрема відбудова 

церков, ремонти ратуш і дзвіниць. При цьому виявилось, що традиція вежового годинникарства пов-

ністю втрачена,  лише в окремих містах збереглись годинникарі, здатні наводити і змащувати 

годинники, але була повністю відсутня база для проектування та виробництва – старовинні 

годинники знищені, традиції забуті.  

  
Рис.1. Реквізиція дзвонів австрійцями та дзвони Ратуші у Яворові 

Поодинокі спроби аматорів виготовити нові годинникові механізми шляхом копіювання тих, що 

збереглися, закінчувались здебільшого невдачею – як це було у Жовкві, Рогатині, Івано-Франківську 

у 80-ті роки.  

   
Рис. 2. Рештки механізмів з церкви  у Монастириськах та костелу Марії Магдалини у Львові 

До наших днів більшість механізмів знаходились у занедбаному стані, часто несумісному не лише з 

експлуатацією, але і з експонуванням у музеї. 
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Рис. 3. Залишки циферблатів Ратуші у Болехові та костелу в Кутах 

Проблемам вежового годинникарства в Україні на даний час не надається достатньої уваги. 

Протягом останніх 10 років автором проведено значний архівний пошук пам'яток годинникарства, 

декілька згадок про виробників (іноземного походження) містяться безпосередньо на годинниках. 

Можна стверджувати, що, якщо дзвони на території України відливались завжди, то виробництво 

годинникових механізмів було відсутнє.  Те, що іменують професією годинникаря, здебільшого 

передбачає обслуговування і дрібний поточний ремонт, а не проектування і виготовлення 

механізмів.  

  
Рис. 4. Написи майстрів на годиннику у Дублянах від 1918 року  та фото квіткового годинника у 

Львові у 50-х роках. 
Внаслідок відсутності в Україні цілої галузі – вежового годинникарства, у 2000 році адміністрацією 

ЛДАУ було поставлене завдання перед факультетом механізації розробити засоби відновлення 

роботи старовинного  вежового годинника, що не функціонував від 60-х років, на колишньому  

корпусі  Рільничої школи, попередника університету.  

Завданнями, пов'язаними з комплексною проблемою автоматичного функціонування вежового 

годинника з курантами, займались у різні роки викладачі факультетів механізації та будівництва: 

Кулинич І.Я., Баранович С.М., Коненко І.Є. - проектуванням механізмів, Серветник С.М. пропонував 

своє бачення дизайну, Хлистун Б.Т. – технологічним втіленням креслень, Дмитрів В.Т. – розробкою 

мікропроцесорних систем ходу, Сиротюк В.М. – систем  живлення; Ціцький В.М. – монтажем 

механізмів, Токарський Ю.М. – архівним пошуком стародавніх годинників Львівщини, аспірант 

Лопатка С.С. та студент Рогульський С. – кліматичними навантаженнями на вежі. Багато викладачів 

допомогли порадою, інструментом, обладнанням, виробничі майстерні – верстатами і фахівцями. Не 

одне покоління студентів-архітекторів пробували свої сили в ескізах чи макетах циферблатів 

годинників, у тому числі французькі студенти –  стажисти університету. 
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Рис. 5. Стрілки від львівського квіткового годинника, знайдені у підвалах мукачівського замку 

Паланок, та їх антивандальна  копія під час монтажу 

Автором статті створено кінематичну концепцію чотиристороннього автоматичного механізму ходу, 

розроблено і запрограмовано систему електронних курантів і електромагнітних ударників годин і 

чвертей, конструкцію кріплення циферблатів з прозорими і непрозорими поверхнями, організацію 

внутрішньої підсвітки, автомату освітлення з цифровим приводом від астрономічної формули сходу-

заходу Сонця у даних географічних координатах. Розроблено універсальний транспортний каркас 

для безпечного перевезення одночасно кількох циферблатів службами типу "Автолюкс". Освоєно і 

доповнено  обладнанням власної конструкції методики промислового альпінізму для монтажу в 

умовах неможливості використання вантажопідйомної техніки.  

Поштовхом до комерціалізації отриманих у процесі відновлення університетського годинника знань 

і технологій було замовлення колишнього студента-енергетика ЛДАУ, Володимира Стебницького, 

на той час - голови міської ради Болехова, нового чотиристороннього годинника з курантами у 2001 

році, на його ратуші у той час були чотири отвори і проводився капітальний ремонт.  

  
Рис. 6. Львівський квітковий  годинник у 50-х роках та його автоматично діюча  копія  під час 

інавгурації влітку 2010 року  
З того часу набуто великого досвіду щодо зносостійкості різноманітних конструкційних матеріалів, а 

також корозійної стійкості елементів кріплення, стійкості до ультрафіолету декоративних пластмас і 

фарб, їх стійкість до розтріскування під дією внутрішніх напружень від монтажу, морозостійкість, 

властивості мастил, проникнення комах у механізми та електроніку. На основі цього скоректовано 
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конструктивні схеми виготовлення та кріплення циферблатів, винайдено схеми монтажу без 

внутрішніх напружень в чутливих до них елементах з пластику, відбраковано елементи кріплень, що 

протягом 10 років виявили незадовільну корозійну стійкість.  До 2008 року викладачами ЛНАУ було 

освоєно повний цикл робіт з виготовлення усіх без винятку компонентів силами національного 

виробника. 

  
Рис.7. Жакмар – неіснуюче в українській мові слово – рухома фігурка від годинника (може вдаряти у 

дзвін або виконувати інші осмислені рухи) – у процесі виготовлення та на фасаді готелю у Львові 
У деяких випадках (литво з бронзи, виготовлення електронних плат, лазерна та гідроабразивна 

порізка сталей, чеканені скульптури) роботи виконувались у спеціалізованих організаціях. Вихід на 

цей рівень володіння технологією, а також розпочаті контакти ЛНАУ з  Францією, дозволили рівне 

спілкування з виробниками годинників та курантів з Європи. На сьогодні  автор статті пройшов 4 

професійні стажування, а швидше обмін досвідом, з підприємством у Парижі, що спеціалізується на 

електронному керуванні механізмами годинників і курантів, а також реставраторами старовинних 

механізмів з міста Бельфор. Менш інтенсивні, чисто наукові контакти є також з французькими 

виробниками рухомих фігур – жакмарів та Музеєм Мистецтв і Ремесел в Парижі, де зберігається 

велика унікальна колекція діючих механічних ляльок-автоматів. Протягом 2000-2012 років на основі 

розробок працівників ЛНАУ реставровано півсотні вежових годинників на ратушах та церквах від 

Сваляви та Мукачева до Сімферополя і Шполи. 

  
Рис. 8 Виготовлення вуличного годинника "Монах-пивовар 1715"  

Оригінальним є єдиний у світі антивандальний механізм з магнітним приводом стрілок через 

бронзовий циферблат, виконаний на замовлення Львівської броварні.  Механізм неможливо 



 5 

пошкодити, крутячи масивні стрілки, які знаходяться на висоті менше двох метрів. Годинник 

внесено до десятки найоригінальніших у світі. 

   
Рис. 9. Годинники для Подолу у Києві 

Порівняння на практиці технічних характеристик обладнання, спроектованого у ЛНАУ, показує 
ідентичність його робочих параметрів до зразків європейського виробництва (Китай через обмежену 
кількість споживачів велике годинникове обладнання не виробляє). 

    
Рис. 10.  Чотиристоронній годинник на Подолі у Києві, оснащений настроєними по нотах 

голландськими  дзвонами та електромагнітними курантами,  регулярно виконує мелодії "Реве та 
стогне...", "Козаки йдуть...", відбиває години і четверті 

При цьому, ціна на деякі комплектуючі українського виробництва у 5-10 разів нижча за іноземну 

через меншу вартість деталей. Міцність наших механізмів визнана французами кращою - там, де в 

українських механізмах бронза, у імпортних - біла пластмаса. Проте, з вичерпанням "радянських" 

запасів деталей таких гігантів, як ліквідований  "Мікроприлад", закриттям високотехнологічних 

виробництв спостерігається тенденція до здорожчання  вартості реставрації, додатково впливає 

митний тягар на електронні комплектуючі, котрі, хоча і не виробляються в Україні, але 

обкладаються за максимальною ставкою з розділу "Інше" митного законодавства. 
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Рис. 11. Для монтажу багатьох годинників, зокрема на Ратуші в Івано-Франківську, використову-

ються методи промислового альпінізму.  
У Франції для цього викликають потужний і недешевий кран. 

Вежове годинникарство в Україні як вид підприємницької діяльності неможливе через епізодичний 

характер робіт і одночасно виняткову технічну складність. Єдиним виходом із ситуації є 

університетська діяльність, що тимчасово залучає кращих спеціалістів з багатьох галузей, 

зосереджених в одному місці, та виробничі потужності навчальних майстерень, одночасно даючи 

студентам виробничу практику.  

Силами працівників ЛНАУ розроблено і протягом 12 років апробовано методику і технологію 

реставрації спадщини вежового годинникарства і дзвонарства. Апробовано єдиний типорозмір [2] 

реставраційних механізмів, придатний для більшості монументальних  годинників в Україні, 

розроблені власні унікальні механізми для гігантських квіткових годинників з  урахуванням 

навантажень від снігу, морозу і вандалізму.  

В цілому вирішена комплексна проблема вежового годинникарства, що включає виробництво 

годинників довільного дизайну з точним ходом і супутниковою корекцією часу, музичним 

наповненням бою курантів в залежності від конфесійної належності об'єкту, технічними засобами 

для її реалізації, технології виготовлення годинників і автоматичних ударників силами винятково 

українських виробників, технології транспортування, підйому без використання спеціальних машин, 

монтажу  та експлуатації. 


