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застройки и реализации инвестиционных проектов, как показывает зарубежный 
опыт, должно быть обеспечено, это приведет к снижению напряженности в 
поведении населения.

Стратификация пространственных потребностей человека по какому- 
либо признаку (имущественному, социальному статусу и т.п.) в современной 
городской среде не допустима и ведет лишь к социальной конфронтации. 
Избежать негативных тенденций можно, в том числе, и градостроительными, 
архитектурными средствами. Крупный город является сложной социально- 
экономической, территориально-производственной и демоэкологической 
системой [9,с. 10], регулирование которой возможно через системное 
регулирование его функционально - пространственного развития на основе 
принципов правового и информационного обеспечения градостроительного 
процесса, открытого планирования, которые характерны для протекающих 
процессов демократизации общества в условиях появления новых форм 
собственности на недвижимость и землю. Еще одним важнейшим принципом 
организации городской среды должен стать принцип ее гармоничного 
соответствия, с одной стороны, личной пространственной среде индивидуума в 
рамках данной культуры, с другой - допустимой, с психологической точки 
зрения, плотности этих «личных пространств», т.е. такой плотности населения, 
при которой не происходит концентрация негативной физической или 
психологической реакции на фактор перенаселенности.
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Аннотация
В процессе усиления пространственного взаимодействия людей, 

сатализатором которого выступают цивилизационные городские процессы, 
осиливаются, а подчас и обостряются «пространственные» претензии 
«селения с точки зрения отстаивания права на сохранение привычной среды 
>битания и его собственной (личной) пространственной среды. В статье 
рассматриваются некоторые социальные процессы в аспекте потребности в 
фостранстве для каждого индивидуума, решаемые градостроительными и 
фхитектурными средствами.

Анотащя
В npoueci поглиблення просторовоУ взаемодй' людей, спричиненоУ 

щвшзацшними мюькими процесами, загострюються „просторов!” претензн 
населения щодо збереження звичносп середовища мешкання i його особистого 
ipocTopoBoro середовища. В статп розглянуто деяи сощальш процеси в аепекп 
тотреби в npocTopi кожного шдивщуума, що можуть вирщуватися 
иютобуд1вними та арх1тектурними засобами.

УДК 711 О.В.Чемаюна

ПОНЯТ1ЙНИЙ АПАРАТ СТРУКТУРНИХ EJIEMEHTIB ПОРУШЕНОГО 
М1СБКОГО СЕРЕДОВИЩА

Свггоглядною основою дослщницького тдходу до феномена порушеного 
MicbKoro середовища е фшософ1я розеелення, у якш затверджуеться 
сшвюнування двох зовшшшх початюв дшеноей: динам1ки -  руху, 
матер1алышх форм — природних, ангропогенних, техногенних, кнування i 

взаемод1я яких породжуе феномен порушеного мюького середовища, який 
визначаеться його станом i трансформащею. Метаформа порушеного мюького
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середовища гостить комплекс взаемовключених i взаемодточих природиих, 
антропогенних, техногенних матер1альних форм.

Дослщження проведено зпдно з концептуальними та иринциповими 
положениями арх1тектурноУ методологи, шдготовлених, розроблених та 
викладених у працях Ю.П.Бочарова, ВЛ.Глазичева, 11,М.Дьомша, 
Ю.Н.Сврешова, Г’.О.Заболоцького, Г.Н.Лаврика, ВЛ.Нудельмана, С.Н.11ерцика, 
Г.Д.Платонова, А.Г.Раппапорта, Г.О.Фомша, О.Я.Хорхота, Г.1.Ф1льварова, 
Д.Н.Яблонського, О.Н.Янщького, Ю.С.Яралова З.Н.ЯрпноУ та шших.

Розвиток Teopii' ттчичняного мютобудування, починаючи з XX  стор1ччя до 
сьогодення, мае п'ять першд1в, питаниям i'x видшення та вщповщним 
характеристикам прюритетно’У науковоУ системи теоретичних наирямив 
в1тчизняноУ мютобуд1вноУ науки присвячеш upaui 1,О.Фомша. HayKoei upani 

ГЛ.Лаврика присвячеш методологГУ системних дослщжень; Hayicoei роботи 
Г'.Й.Фшьварова окреслюють оптим1защю функщонально-просторових 
мютобуд1вних процеив; структурну роль шформацшних технолопй у 
мютобудуванш визначено в наукових роботах М.М.Дьомша; науков1 роботи 
Т.Ф.Панченко викладають значения рекреацшних систем для збшьшення 
природно-ландшафтноУ складовоУ на pi3HHX територ1альних р1внях; теоретичш 

роботи А.П.Мардера систематизують понятшно-гермшолопчний апарат 
есгетики арх1тектури та мистецтва в Teopii' мютобудування; наукош роботи 
С.Клюшниченко опановують техшко-економ^чш шдходи в м!стобуд1виицтв! та 

ш. Основою дослщження иорушених територш у склад1 мютобуд)вних систем 
стали теоретичш положения мютобуд1вного анашзу, розроблеш 3.11.Ярпною та 
дослщження, проведен! в межах рацюналыюго мютобуд1вного використання та 
рекультиващУ порушених територш, авторами яких е (Лазарева та З.Маевська.

Поняггя i термш "техногенш територп" був вперше використаний канд. 
техн. наук I.В.Лазаревою з метою видшити територП' uiei категорй': Ух вщрпняе 
задашсть та обумовлешсть характеристик шженерно-геолопчних умов. BiH 
спираеться на визначення "техногенезу" (О.('.Ферсман, 1934) як геолопчного 
явища, яке виникае внаслщок пгженерно-будшельноУ, горно-техшчноУ, xiMiwHoi 
та шших Biiflie /няльностт людини.

Ще у 1931 рощ академик О.С.Ферсман вщм1тив, що нромислова та 
господарська д1ялыпсгь людського сусшльства за своУм масштабом та I 
значениям може бути пор1вняна з процесами. як-i вщбуваються у ca\iiii природа, 
а складов! uiei" Д1ялыюст1 - "извлечение элементов из глубин, 
перераспределение элементов недр на земной поверхности, 
сельскохозяйственная и инженерная перегугтпировка элементов на поверхности 
Земли" [6]. - зазначив як антропогенна Bin також е автором термшу 
"техногенез" (1934р.), як сукупносп геох1м1чних та мшералопчних nponecie,
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яю виникають внаслщок техщчноУ, а саме -шженерноУ, 11рничотехшчноУ, 

сшьськогосподарськоУ д1яльноеп людини.
Спираючись на вищевикладеш твердження, здаеться обгрунтованим 

визначити термш "техногенний ландшафт" - як специфично однорщну 
оконтуровану частину земно! iioeepxni, яка виникла внаслщок зм'ши и 
природно-антропогенного комплексу шженерно-господарською д1яльнютю 
людського еусшльства геомехашчного або гщролопчного характеру, яка мае 
|«щбш морфометричш параметри (форму рельефу, геометрто та розм1ри 
елеменмв), не використовуеться у народному господарстш та розвиток якоТ 
пода.'п визначаеться межами природних та антропогенних законом 1рпостей.

MicioGy/UBiia система мае зовшшне стосовно себе середовище, яке активно 
взаемод1е i3 BHyrpituшм. До термнпв зовшшне середовище, навколишне 
середовище м!етобуд1вники вкладають поняття природного оточення стосовно 
мюта. У системному шдхо;ц навколип]не середовище розглядаеться як 
;иалектична едшсть екотжлчиоУ, сощальноУ, природноУ, антроио , техногенноУ 

та iH. складових.

Система i зовшшш середовища мають прикордонш зони, де взаемо;ця 
здшснюеться найбшьш активно, слабшаючи вглиб системи i у Mipy вцщалення 
в!д кордошв системи ззовш.

Техногенне шдсередовшце Донбасу призводить до деградацшних змнцень 
мкького середовища, викликаного порушенням його складових: 
функцюнапьних, еколопчних, гармошйних, композицшпих гощо. Зпдно 
закошв д1алектики, вплив техногенних фактор1в на мюьке середовище викликае 
змшу його властивостей. Мадм1рна доля техногенних ландшафтов викликае 
послабления композицшноУ i територ1ально-планувальноУ едпосп мюьких 
територш, ф1зичш параметри та шформативнють силуеттв порушених територш 
змшюють архпектурний вигляд Micra, а стихшний характер формування 
структури порушень надае значних недолЫв у композицшнш побудов1 
MicbKoro простору.

Внаслщок цього виникае нротир1ччя, коли повинш бути знайдеш 
оптим1зацшш та розв'язувальш рпиення. У силу ряду об'ективних причин саме 
це протир)ччя не може бути вщхиленим, що обумовлюс необхщшсть пошуку 
нових форм, дс протир1ччя М1ж формованиям MicbKoro середовища Донбасу 
антропогенною, техногенною, природною i сощалыюю шдсредами та 
деградащею i порушеннями цього середовища саме техногенними 
ландшафтами одноразово здшснюеться i виршуеться.

Формування урбашзованого середовища визначаеться такими суттевими 
ознаками:
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• наявшсть природних елемекпв в об’ектах проектування, я к! потребують
захисту;

• залежшсть результат!в проектування в1д м1стобуд1вних pecypciB i 

державних економ1чних можливостей;
• сощальио-еколопчна вщповщальшсть за проекгш рпиення.
Навколишне середовище - все, що оточуе людину, включаючи природне

середовище, штучно створеш людиною матер1алып компоненти, явища i 

пронеси, а також сошально-економ1чш компоненти в Ухньому юторичному 
розвитку.

Природне середовище - частина навколишнього середовища, до якого 
входять icnyioni в оточенш людини природ Hi матер1альн1, ф1зичш, xiMi4Hi i 
бюлопчш явища та процеси, що вщбуваються на вщкритих i незабудованих 
просторах мютобуд1вних систем.

MicbKe середовище - штучно створене в результат! матер1альноУ та 
со1пально-економ1чно!' д)яльност1 людей та в riponeci Ух взаемоди з природою. 
Це поняття комплексне, що включае др. себе не т!льки природну зовнппню 
сферу (природне середовище), що оточус м1сто (водяний i пов1тряний басейни, 
фунгово-рослинний покрив та iH.), але i все, що утворюе, Marepiajibiiy 
структуру м1ста - починаючи в>д елементарних осередюв внутрппнього 
простору будинюв до величезних територш житлових, планувальних i 
промислових райошв М1ста. Входять у це поняття антрогюгенш та техиогенш 
чинники, що виникають у результат! промислово-господарсько'У д!яльность

Порушене мюьке середовище - таке середовище, у якому вщбулося 
порушення функщоналыю-планувальноУ, еколопчноУ, композицшноУ та 
естетичноУ цшсностк

Узагальнюючи результата теоретичних дослщжень багатьох автор1в i 
адаптуючи Ух до свосршност! i регюнальних особливостей порушеного MicbKoro 

середовища Донбасу, можливо зробити наступи! висновки:
• основною властивютю порушеного мюького середовища г. його яюсна 

розмаУтють, що змушуе розробляти принципово нову теорно понять, що 
вщносяться до реабиитащ'У порушеного MicbKoro середовища 
мютобуд1вних систем Донбасу;

• pieeHb складносп та специфжа завдань реабштащ'У порушеного 
MicbKoro середовища Донбасу потребуе розробки спешальноУ 
методолопУ анашзу, моделювання, прогнозування, розвитку 
MicTOoyfliBHoro використання порушених територш мктобу/ивних 
систем Донбасу.
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В основу теоретичних розробок методологи реабштацп порушень 
MicbKoro середовища Донбасу покладеш поняття, формулювання яких визначае 
зм]ст i спрямовашсть проведених дослщжень.

ГНд поняттям "м1ське середовище" маеться на уваз1 система "людина- 
середовище", системост ворюючими компонентами яко! е природна, 
антропогенна, сощальна i гехногенна взаемозалежш складов1, як1 знаходяться в 
територ1альнш, еколопчнш i сощально-демограф1чнш взаемодй'. Дослщження 
законом1рностей змши компонентов порушеного MicbKoro середовища Донбасу, 
Грунтуеться на вивчешп ступеня сощапьного, антропогенного i техногенного 
впливу людини на природне середовище i, навпаки, вивчення впливу 
природного i техногенного середовищ на умови житгадяльносп людини, пю 

споживае ni компоненти.
Порушене мкьке середовище мае визначену специфжу:
• це генетично визначене шгучне М1ське середовище, що забезпечуе 

бюсощальну жиггед1яльшсть сусш лы л ва ia  npocTip для його 

господарсько'! д1яльност1 i сусшлыю-виробничих вщносин;

• мае просторову органгзащю, якш властиei цшсшсть i взаемозв'язок 
компоненте, функцюнально-планувальну едшсть, народну 
господарську дощльшсть тощо.

Власти BGCTi порушеного мкького середовища, що визначають його 
вщношення до зовнппшх вплив1в: усталешсгь (гомеостатичнють) дш з 
реабштацп, стабшьнють, резистентшсть, еластичшсть, inepiiiйи!сть, емюсть, 
припустим! меж1 змш.

Усталешсть дш з реабштацп порушеного MicbKoro середовища - 
спроможшсть самозбереження i саморегулювання в межах, що не перевищують 

визначених критичних po3Mipie припустимих меж змш. При вивчешп еволюци 
порушеного MicbKoro середовища усталешсть дш з реабштацп е од шею з 
головних особливостей, надшених спроможнютю повертатися у вихадне 
сшввщношення компоненте при проведенш заход1в з реабшгаци, тобто 
забезпечення дн «закону стшкоеп» мюькоУ структури. Усталешсть дш з 
реабштацп порушеного MicbKoro середовища досягаеться за рахунок створення 
перехщних смуг або дшянок (водойми, люосмуги та iH.), що стають 
своерщними пдротерм1чними, бютичними i геох1м1чними зонами компенсацп i 
стабшзацп вщ техногенних вплив1в.

Еластичшсть порушеного мюького середовища - спроможшсть MicbKoro 

середовища в деяких межах змшюватись шд впливом зовн1ши1х чинниюв дш з 
реабштацп i повертатися у вихщний стаи при припиненш Ух дп.

Inepniйнicrt> порушеного MicbKoro середовища - спроможшсть порушеного 
MicbKoro середовища в деяких межах протистояти ди зовшшшх чинииюв дш з

35 •
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реабиптацп без змши свого стану. Тенденщю шерцп можливо переборота шд 

час peajiisaniV заходiв з рса61лi rauiV порушеного мюького середовища у дж фази: 

дисгармоншноУ i гармонШноУ. На дисгармоншнш фаз1 eci елементи порушеного 

MicbKoro середовища вступають у hobi функцюнально-просторов1 та сощально- 

економ1чш зв'язки. Н олм  наступае iap м о я i й н а фаза, коли вщбуваеться 

гармон 1защя порушеного MicbKoro середовища.

Смнють порушеного мюького середовища - спроможшсть абсорбувати без 

змши свого стану впливи зовшшшх чин ни id в дш з реабштацГУ.

Припустим! меж! змш порушеного мюького середовища - мппмалый i 

максимальш кригичш розм]'ри параметр1в стану середовища, усередиш яких 

аоно мае усталешсть дш з реабштацп.

Кризовий стан порушеного м1ського середовища - параметри стану 

наближаються до припустимого межами змш, перехад через як1 тягне за собою 

втрату усталеносп системи i ГУ руйнащю.

Як-ic i ь порушеного MicbKoro середовища - це Ha6ip юнуючих парами pin 

системи.
У  якоей основних показпиrib MicbKoro середовища мютобудшних систем 

Донбасу пропонуються наступиi:

1. Життездатнють - стугйнь, до якого форма порушеного мюького 

середовища визначае життевт функцп мюькоУ структури, потреби i 

спроможносп людини.

2. Осмисленюгь - стушнь зв'язку порушеного мюького середовища з 

шгелектуальними i сенсорними спроможностями i культурними 

потребами людини.
3. ВцшовЬтшсть - ступшь, до якого форма i емшеть порушеного мюького 

середовища вщповщае жиггевим функщям, потребам i спроможностям 

людини.
4. Контролюемють - ступшь контролю структури i функцш порушеного 

M icbK oro середовища, його формування i реабштащУ.

У  такому трактуванш щ показники в щлому охоплююгь понята 

компонентов порушеного мюького середовища мютобуд1вних систем Донбасу.

Ефектившсть - критерш, що дозволяе порпшюнати ninnicTHi аспекти 

реабштащУ порушеного MicbKoro середовища мютобу;цвних систем Донбасу. 

Ефектившсть - показник, пов'язаний i3 рУвнем досягнень у будь-якш д1яльност'| ; 

за рахунок втрат у чомусь шшому. Пор1вняги ефектившсть перетворення 

техногенних i природних ландшафтов мютобущвних систем Донбасу можна 

тшьки в тому випадку, якщо, установивши Ухню pienicTb за низкою параметр1в, 

можна видшити явну перевагу хоча б за одним показником. О б’ективне
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пор1вняння ефектнвносп можна здшенити лише тод1, коли Bci показники, OKpiM 

обраыого одного, залишаються стабшьними.
Понятия "моделювання" характеризуе один з важливих прийом!в, спосоСйв. 

nuiHxiH шзнання, заснованих на перенос! знания, отриманого з побудови й 
аналпу моделей на об'ект дослщження. У  даному трактуванш наявш два 

поняття про моделювання:
• як про процес дослщження - знания про побудовану модель;
• як про предмет дослщження - аналп модел1 i перенос новою знания на 

конкретний об'ект.
• Шд моделлю порушеного мюького середовища мютобуд!вних систем 

Донбасу розумпоть подумки або практично створену структуру, що 
вщтворюе частину дшсносп у спрощенш (схематизованш або 
щеашзованош) i наочнш формк

• Сторони анал13ованого порушеного мюького середовища мютобудпшпх 
систем Донбасу, яю дослщжуються i узагальнюються:

• загальш засоби, принципи i методи процесу виникнення i розвитку 
порушеного мюького середовища мютобуд1вних систем Донбасу, 
визначалып основш положения пошуку заходiв з реабштацп на ochob'i 

системного гйдходу;

• окрем1 засоби, принципи, прийоми i HayKoei методи процесу реабштацп 
порушеного мюького середовища мютобуупвних систем Донбасу 
(мотиваци, прогнозування, визначення щлей i Ухнього ранжирування, 
моделювання процесу мютобущвного використання порушених 
територш, технжо-економ1чного обгрунтування Bapiamie, узгодження 
дш i прийняття ршгень);

• одиничш засоби, принципи, методи i прийоми (системного анал!зу, 
планування, проектування, i т.п.);

• засоби, принципи, методи формування, функцюнування розвитку 
конкретних статичних i динам1чних пщсистем порушеного MicbKoro 

середовища мютобухпвних систем Донбасу (визначення взаемозв'язюв, 
що юнують як м(ж елементами мютобуд1вноУ системи, так i мгж 
системою i зовшшшм середовищем, закони композиц’н i декомпозицп 
пщсистем pi3H0i природи: енергетичних, техшчних, niojiori чних, 
шформацшних i т.п.);

• функщональний змют i взаемод1я елемеилв процесу реабштацп 
порушеного MicbKoro середовища мютобуд1вних систем Донбасу (зм1ст 
еташв, операшй, crioco6iB i стадий процесу opi ani ianiV; взаемозв'язку, що 
icHye м1ж ними; та in .);
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• мехашзм, що штегруе загальш, окрем1 та одиничш засоби, принципи, 
способи, методи i прийоми реабштацп порушеного мюького 
середовища м1стобуд1вних систем Донбасу, а також засоби, принципи, 
методи формування, функцюнування i розвитку конкрегних пщсистем у 
струнку методолопю процесу.
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Анотащя
Запропоновано мегодолопчш засади розробки понятшного апарату 

елеменпв порушеного мюького середовища.

Аннотация
Предложены методологические основы разработки понятийного аппарата 

элементов нарушенной городской среды.


