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ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ми живемо в часи змін, з швидкими темпами будівництва, не 
контрольованістю багатьох суспільних процесів, розвитком технологій. Проте завжди 
важливо пам’ятати про зв’язок поколінь, адже в збереженні віковічного спадку 
полягає багатство сучасної культурної та історичної спадщини, що є джерелом нових 
ідей, насичення та натхнення для розвитку мистецтва та архітектури кожної епохи. 
Саме, тому і стає актуальною проблема – як зберегти старовинне місто, не заважаючи 
розвитку, створенню комфорту, втіленню сучасних, нестандартних, креативних 
ідей. Адже все частіше ми можемо спостерігати велику кількість низькоякісних 
прикладів вирішення цього питання. Знищення старих напівзруйнованих будинків 
для створення нових і більш зручних хмарочосів. Чи відбудова з фрагмента стіни – 
цілого храму. Ми вважаємо, що як у першому, так і у другому випадку це не є сучасним 
методом вирішення даної проблеми, оскільки нищення – це стирання з лиця землі 
слідів минулого, а відбудова – не буде мати тієї цінності, яку вона мала насправді. Тому 
пропонуємо свій варіант дій: демонтувати фрагменти, збудувати новітню споруду, 
і в пробілах планування міста, на вулицях, майданчиках, спроектувати відкриту 
музейну експозицію з цінних демонтованих елементів. Таким чином, ми реалізовуємо 
нашу мету дослідження, що полягає у поєднанні двох таких вагомих процесів, як 
збереження пам’яток так і подальший розвиток, модернізація старовинних міст.

На території України перебуває, за неповними даними, на державному 
обліку понад 130 тис. пам’яток археології, історії, архітектури, містобудування, 
монументального та садово–паркового мистецтва. З яких 4 тис. – національного 
значення, і 57 тис. – пам’ятки археології. До Державного реєстру національного 
культурного надбання включено 445 пам’яток. А оскільки 70 % об'єктів культурної 
спадщини перебуває в незадовільному стані [1, с.38–73; 2, 401 с] і їх кількість з кожним 
роком збільшується, це свідчить про нагальність потреби, якомога детальніше 
опрацювати дану проблему, для її вирішення.

З 1968 р. в Україні в наукових джерелах починають з'являтися методичні 
розробки по проблемах створення музеїв просто неба, як одного з варіантів 
збереження археологічних пам’яток. Перші з них – робота «Етнографія і актуальні 
проблеми розвитку етнографічних музеїв» Т.В. Станюковіча і К.В. Чистова, а також 
глава «Основи методики створення музеїв народної архітектури просто неба» з 
книги «Музеї дерев'яної архітектури» А.В. Ополовникова. Схожі дослідження можна 
спостерігати в книзі Г.Г. Бабанського, Л.А. Фотійного, Л.А. Мишастої, Н.І. Івановської 
«Створення архітектурно–етнографічних комплексів в музеях просто неба», а 
також в роботах К. Хадсона «Про майбутнє музеїв», Р.Стренга «Музей комунікації», 
Т. Полякова «Історія та міфологія в музейній експозиції» [3; 4], А.М. Олексєнка 
«Музей під відкритим небом» [5, с. 86–98], М. Т. Катернога «Архитектура музейных и 
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выставочных зданий» [6, 124 с.] та інших. 
У 70–80–ті роки ХХ ст. формування об'ємно–просторової структури 

музейних споруд розглядалося у працях П. Ф. Нареді–Райнера [7, 248 с.] та 
західноєвропейською архітектурною школою загалом, не поступалися у дослідженнях 
і російські науковці В.І. Ревякін [8, 151 с.], А. В. Іконникова [9, 161с.], Р.Р. Кліксова [10, 
368 с.], А.І. Михайловська [11, 409 с.]. Варта уваги також монографія Л.П. Великої 
«Музейне експозиційне мистецтво» та дисертаційне дослідження І. В. Пантелейчука 
«Трансформація музею як соціокультурного інституту (ХХ – початок ХХІ століття)» 
[12, 205с.].

З опрацьованої літератури по створенню музеїв просто неба та формування 
об'ємно–просторової структури музейних споруд, можна зробити висновок, що 
галузь музеєзнавства, вже має напрацьований досвід у цьому питанні, проте наше 
дослідження намагається пояснити важливість правильного процесу дизайн 
проектування сучасного музею.

В розробці дизайну під музеї, база наукових праць обмежена такими іменами: 
Є.Д. Щедріна, В.І. Злобін, В.Е. Жердзіцький, Б. В. Нешумова, Б. В. Нешумов [13], Л. Е. 
Жоголь [14, 103с.], В.И. Злобин [15, 88с.], Д.А. Ісаєв [16, 191с.], М.І. Сєнін [17]. Основні 
правила і принципи проектування середовища для музею сформулював Т.Д. Лабнюк. 
Питанням проектування сучасних музеїв займався Герман Аартс [18, с. 36–41, 85.].

У книгах американських авторів Я. Лоренца, Л. Сколніка і К. Бертера «Дизайн 
виставок» [19, 256с.] та С. Грейба «Музей в XII столітті. Проектуючи Будівлі» [20] 
розглядається сучасний підхід до проектування виставок, їх концепція, архітектурні 
задуми і пошукові ідеї. В деяких проектах вже чітко вимальовується новий підхід 
до проектування, що служитиме хорошим підґрунтям у нашому дослідженні. Ми 
поєднаємо його з процесами для збереження пам’яток і отримаємо потрібну нам 
модернізацію старовинних міст. 

Отже, якщо дотримуватися певної послідовності можна спроектувати 
сучасний музей в міському середовищі, як альтернативний спосіб збереження 
археологічних пам’яток. Першим кроком, буде – дослідження місцевості, далі – 
визначаємо, які елементи є цінні, вивчаємо їх історію, при потребі реставруємо, 
консервуємо, наступний етап – перенесення, на уже підготовлену іншу територію, де 
відбуватиметься проектування експозиції. У кожному місті є ділянки, що з певних 
причин не можна використовувати під будівництво, це може бути внутрішній дворик, 
парки, навіть вузькі майданчики і дахи, де ми пропонуємо спроектувати експозиції, 
музеї старовини під відкритим небом, за допомогою мультимедії, кольору, світлових, 
інженерно–технічних ефектів, сучасних матеріалів (Рис.1,2,3,4). Звичайно важливо 
пам’ятати про гармонію ансамблю міста при будівництві нової будівлі на місці руїн, 
а також про тематику експозиції, яка має об’єднувати всі елементи показу на новій 
території. Таким чином спосіб проектування такого типу музею дозволить нам 
зберегти цінні фрагменти пам’ятки в урбаністичному середовищі.
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Рисунок – 1, 2 В дворі та вуличках експозиція археологічних пам’яток.
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Рисунок – 3, 4 На майданчиках та дахах експозиція пам’яток.
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