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ВВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОГО НАДБАННЯ В СУЧАСНУ ПЛАНУВАЛЬНУ 
СИСТЕМУ МІСТА

Останнім часом на території України проводиться сплеск неконтрольованих 
будівельних робіт, що спричиняє великі втрати у зовнішньому вигляді пам'яток, 
навколишнього середовища. Через бажання, оволодіти найкращими ділянками землі 
та спорудами поблизу центру міста, відбуваються зміни історичного середовища, 
традиційної забудови та планувальної структури історично цінних частин міста. 
Не можна не звернути увагу, і на те, що збільшується кількість пам’яток, що з часом 
продовжуються руйнуватись, виглядаючи не належним чином, псуючи зовнішній 
вигляд міста. Ці дві актуальні проблеми, на нашу думку пов’язані між собою і саме їх 
вирішення є метою даного дослідження. Ми намагаємося ввести елементи пам’яток, 
що збереглися, в сучасну планувальну систему міста для заповнення пропусків у ній 
та відкрити перспективи в напрямку проектування нових  житлових та громадських 
будівель на місцях, де первинно знаходились на пів зруйновані пам’ятки. Адже, 
збереження цих фрагментів є обов’язковим, оскільки являється частиною історії 
та культурної спадщини, а корекція планування міста допомагає продовжувати 
розвиватися цій галузі.

Для втілення поставленої мети, потрібно вжити певної послідовності заходів: 
збереження фрагментів пам’яток, їх функціональна адаптація до нового середовища, 
організація і планування території з вписування елементів старовини в сучасне 
урбаністичне середовище.  Таким чином ми звільняємо цінні ділянки під новітню 
забудову, зберігаємо пам’ятку, реставруємо та консервуємо її, переміщуємо на іншу 
територію, при цьому вносимо корективи в прогалини планування міста. 

Головними результатами аналізу літературних джерел у даному питанні є 
встановлення найважливіших факторів для огляду і розкриття достоїнств  ділянок, 
де експонуватимуться пам'ятки, їх визначальна роль в композиції та обличчі міста, а 
також розгляд варіантів диференціації видів на пам'ятки за їхньою цінністю. 

В проведених дослідженнях просторово-планувальної структури історичних 
зон міст України, можна виділити роботи Олійника О.Л., Гнатюка Л.Г, Чернявського 
В.Г. [1,2].

Оскільки, продуманість розташування в середовищі, є надзвичайно важливим 
етапом збереження археологічних пам’яток в міському середовищі, а велика кількість 
досліджень з цього приводу засвідчує розмаїття й індивідуальність планувальних 
схем, що залежить від різних обставин: соціально-культурних особливостей, 
кліматичних умов, характеру експозиції, особливостей рельєфу, навколишнього 
середовища. 

У даному дослідженні ми виділяємо п'ять планувальних принципів:
- єдиний простір;
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- система різнохарактерних просторів;
- система просторів, що зливаються з природним середовищем;
- організація просторового ядра; відкрита для розвитку композиція.  
Новий метод перенесення фрагментів пам’ятки значно підвищують рекреацій-

но–туристичний потенціал і спонукає різнобічних фахівців на створення музейних 
об'єктів нового типу [3]. У цій галузі працювали Тимощук Б.О., Логвин Г.Н., Терещук 
K.І., Рапопорт П.О., Рожко М., Мацюк О.Я., Ругинський М.Й. [ 4 ]. Вони розглядали 
фрагменти пам’яток, як елемент для проектування експозиції з подальшим турис-
тичним використанням.

Важливість залучення археологічних  об’єктів  до  туристичної мережі 
висвітлювали Черкес Б.С.  [5],  Титова О.М. [6], Корнієнко В’ячеслав [7,  8] і Трачук 
О.В. [9].  Всі вони чудово висвітили сучасний стан, проблеми використання пам'яток 
в туризмі та підкреслили важливість удосконалення методів збереження та показу в 
міському середовищі.

Для того, щоб пам'ятка стала цікавим об'єктом експозиції, потрібно провести 
аналіз над її науковим, естетичним та історико–культурним потенціалом. Найбільш 
детальні дослідження в цьому напрямку провів Щенков А.С, який підкреслив 
першочерговість даного етапу підготовки до експонування [10].

Проблемою інтерпретації залишків пам’яток та їх функціональних атрибуцій 
займалися Зубарь В.М. і Єгоров Ю. [11]. Варто виділити їх опис критеріїв, які 
стимулюють високий рівень організаційного і правового забезпечення містобудівної 
діяльності історичних міст.

У дизайн-проектуванні по внесенню зруйнованих пам’яток в туристичну 
мережу потрібно врахувати не тільки історичну цінність, стан збережених фрагментів 
пам’ятки, а й особливості експонування, тобто правильно оформлене інформаційне 
насичення і т.п. 

Місце розташування фрагментів пам’яток теж не менш важливий підпункт 
у збереженні та експонуванні, у своїх дослідженнях даною тематикою займалася 
Обуховська Л. В. [12]. Вона розглянула передумови вивчення історії даного 
середовища, провела аналіз сучасного стану архітектури, дослідила цінності цієї 
території з застосуванням новітніх технологій спрямованих на сталий розвиток 
культурного довкілля центральної частини міста. 

Способи територіального зонування туристичних центрів на основі 
експозиціонування і маршрутизації розглядається в роботах Орлова М.А., Харкової 
А.О., Хромова Ю.Б. [13]. 

Значна кількість досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців 
присвячена збереженню та використанню територій, які становлять історико–
археологічну, історико–архітектурну та культурну цінність, з них найбільш дотичні 
до нашого дослідження роботи Малишева С.Г., Вечерського В., Федорова Ю.С. [14], 
[15]. 

Вдихають нове життя в пам'ятки археології, дослідження пов'язані зі створенням 
на базі пам’яток центрів культурної, наукової, просвітницької, туристичної діяльності 
(Матюхіна Ю.А., Ізотова М.А., Вітченко Д. М.) [16]. Які дійшли до висновку, що 
експонування вимагає введення археологічного надбання у відповідну сучасну 
життєву систему активно функціонуючих суспільних структур. 
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Ми намагаємося удосконалити уже створенні методи по збереженню і 
коректуванні мінусів в планах міста за допомогою аналізу уже напрацьованої 
літератури в поєднанні з новітніми технологіями, такими як сучасна освітлювальна 
техніка, інформаційне насичення (таблички, фото, мультимедійні засоби) і т.п. Адже 
пам’ятку потрібно подати так, щоб був максимально кращий огляд, відбувалася 
взаємодія з навколишнім середовищем, тобто важливо враховувати композиційні, 
естетичні  принципи, використати різноманітні сучасні прийоми.

Таким чином ми зможемо довести, що введення археологічного надбання в 
сучасну планувальну систему - це удосконалення як міста так і пошкоджених часом 
пам’яток, які стають основним наповненням простору, а місця з яких вони були 
вилученні, стануть потенційною територією для новітніх будівель. Втілити такі 
проекти в життя нам дозволяють сучасні дизайн–засоби,  в результаті ми отримуємо 
комфортабельні будівлі та різні удосконалені об'єкти туризму, які б відповідали 
міжнародним стандартам і були б доступні для всіх відвідувачів. Адже з оглянутого 
нами матеріалу, можна зауважити, що з кожним днем дизайн стає все більш вагомою 
складовою матеріальної культури людства і потребує постійного осмислення щодо 
його подальшого розвитку, не тільки для забезпечення комерційних цілей, але й 
духовного зростання людства. 
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