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МЕХАН13МИ Й МЕТОДИ РЕАБ1Л1ТАЦ11 ПОРУШЕНОГО 
М1СБКОГО СЕРЕДОВИЩА ДОНБАСУ 
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Анотащя. Наведеш основж мехажзми формування i розвитку порушеного м1Ського 
середовища, методи рацюнального м1стобуд1вного використання порушених територШ на 
ocHoei i'x рол1 у формуванш м1ського середовища з використанням системних принцишв. 
Визначено методолопю i концепшю реабштаци порушеного мюького середовища. 
Застосування методики реабштацп порушеного мюького середовища виконуегься 
на основ1 системного анал1зу i дае можливють визначити напрями м1Сгобуд1вного 
використовування порушених територш.
Ключов1 слова: методика реабштаци, порушене мюьке середовище, техногенш, природш 
i антропогенн1 ландшафта, системний аналп.
Аннотация. Чемакина О. В. Механизмы и методы реабилитации нарушенной 
городской среды Донбасса. Приведены основные механизмы формирования и 
развития нарушенной городской среды, методы рационального градостроительного 
использования нарушенных территорий на основе их роли в формировании городской 
среды с использованием системных принципов. Определена методология и концепция 
реабилитации нарушенной городской среды. Применение методики реабилитации 
нарушенной городской среды выполняется на основе системного анализа позволяет 
определить направления градостроительного использования нарушенных территорий. 
Ключевые слова: методика реабилитации, нарушенная городская среда, техногенные, 
природные и антропогенные ландшафты, системный анализ.
Annotation. Chemakina О. V. Mechanisms and methods of rehabilitation of the broken 
city environment of Donbass. The substantive provisions of forming and development of 
broken city environment are shown, terms which must be taken into account from point of 
the rational town-planning using of the broken territories, fixing o f their role is grounded in 
forming of city environment on the basis o f general principles o f the systems. Basic directions 
of the rehabilitation of the broken city environment are certain. Application of method of 
rehabilitation of the broken city environment which is executed on the basis o f analysis of the 
systems allows to define basic directions o f the town-planning use of the broken territories, to 
develop principles o f the systems of rehabilitation of the broken city environment.
Key words: method of rehabilitation, broken city environment, technogenic, natural and 
anthropogenic landscapes, analysis of the systems.

Особливютю MicT вугледобувних райошв e необхщнють визначення 
напрям1в i прогнозне передбачення територ1ального розвитку м1стобуд1вних 
утворень. Головна проблема, що регламентуе розвиток м1ст Донбасу, -  
шдвищення якост1 м1ського середовища, а саме -  зниження Bcix форм впливу 
техногенних навантажень шляхом проведения заход1в з реабиптаци.

Розвиток сучасних населених м1сць Д онбасу актуал1зуе задачу 
м1стобуд1вного використання порушених територш : з несприятливою 
еколопчною д1сю на людину; з несприятливою естетичною д1ею; потенцшних 
для використання шд забудову, ландш аф тно-рекреацш ш  зони тощо.
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Висв1тлюеться достатньо перспективний для практичного втшення напрямок 
розвитку MicTo6yfliBHoY теори -  арх1тектурно-планувальна реабЫ тащ я 
порушень техногенного генезису м кького середовища, основою яко1 е 
детермш ащ я сощально-економ1чного руху суспшьства та мютобуд!вноУ 
форми в умовах розвитку розселення у вугледобувних районах, взаемод1я 
яких породжуе феномен порушеного мкького середовища i, одночасно, 
ш щ тоеться його станами i трансформащ ями. Мютобуд1вна д1яльшсть 
спрямована на ращональне землекористування, урахування еколопчних 
особливостей територш, вир1шення проблеми стшкого розвитку територш, 
включаючи обмеження нтодливого впливу господарсько'Ута шшо'У дкльносп на 
навколишне середовище. Це вщповщае загальнш MeTi реабштаци порушеного 
M i c b K o r o  середовища -  досягнення високого р1вня життя через оргашзащю 
використання м1ського простору.

П остановка проблеми. Проблема реабш таци порушеного м1ського 
середовища виникае, коли техногенне навантаження i щшьнють населения на 
територп перевищуе мютобудшш i еколопчш н можливосп, обумовлеш природно- 
ресурсним потенщалом i загальною стшюстю мюьких лан д ш аф т. Значимгсть 
науковоУскладово'Ув мютобуд1вному використанш порушених територш висувае 
задачу структуризацп процесу реабштаци порушеного мюького середовища i 
вимагае визначення меж його потенцшних можливостей.

Анал1з останшх дослщжень та публ1кацш. Перспективними напрямами 
у мютобудуванш е методи ощнки стану навколишнього середовища i прогжшв 
дн на нього р1зних техшчних систем. Наприклад, Реймерс Н. Ф. як основну 
щею мютобушвного планування, пропонуе еколопчну оргашзащю викорис- 
товування територп. Згщно з цим, реабш тащ я порушеного м1ського середо
вища мютобуд1вних систем вугледобувних райошв ставить за мету поеднання 
принцишв рацюнального мктобуд1вного використовування компоненте 
антропогенного, техногенного i природного ландшафт1в; надання мкькому 
ландшафту функщй, як1 сприяють полшшенню еколопчноУ ситуацп, впоряд- 
куванню функцюнально-планувальноУ структури мктобущвних утворень, 
досягненню сощально-екожлпчного ефекту. Дослщження, проведен! по ти- 
полопчних проблемах i комплексному планувант охорони середовища, проте 
не встановлюють прям1 зв’язки цього матер1алу з композицшною проблема
тикою взаемозв’язюв елеменпв антропогенного, техногенного i природного 
ландшафте. Тим часом, в MicTax Донбасу, як i в багатьох шших крупних 
промислових репонах побудова мюького простору неможливабез урахування 
порушених територш i визначення Ух просторового використовування.

Концепщя реабштацп порушеного мюького середовища Донбасу сфор
мована у рамках системного пщходу на ocH oei теорп мктобущвних систем, 
розробленоУМ. М. Дьомшим, Г. I. Лавриком, В. О. Тимохшим, I. О. Фомшим 
про наявшсть взаемозв’язюв м1ж мкцем  територп в структур! Mi ста i ймов1р- 
ним характером п мктобущвного використання. Концептуальна основа даного 
дослщження -  функцюнально-планувальна структура порушеноУ територп у



162 В1сник ХДАДМ

склад1 техногенного ландшафту, що реабштуеться, створюе умови для про- 
сторово'У конкретизацн вщнв д1яльност1 демоекосистеми.

П остановка завдан н я . Коицепщя реабш тац и  порушень мкького 
середовища Донбасу сшвпадае з напрямками мктобущвноУ полынки розвитку 
Донбасу, в якш порушен! територп розглядаються як резерв мкького земельного 
кадастру i елемент функцюнально-планувальноУ структури мктобуд1вних 
систем, але вони е i причиною порушень мкького середовища, i тдпягають 
реабштаци.

Цш i i завдання реабштаци порушеного мкького середовища-пщвшцення 
ефективност1 використання мкьких земель в умовах обмеження розвитку 
м кт  на основ1 виявлення територ1альних потенщал1в та штенсифкацп Ух 
мктобуд1вного використання. Цшьовою функщею реабш таци порушеного 
MicbKoro середовища е визначення форм мктобудшноУ оргашзацп порушених 
територш  13 розвитком функщ ональних, арх1тектурно-ландшафтних i 
композицшних зв’язюв при забезпеченш рентабельное™ реабш тацш них 
заход1в в комплекс! сощальних, економ1чних, еколопчних та мктобуд1вних 
питань. Концепщя реабш таци складаеться з програми po6iT  -  методики 
реабштаци; напрям1в мктобуд1вного використання порушених територш -  
методолопчно'У основи реабш таци ; рекомендацш щодо реабш тацш них 
заход1в; методики мошторингу стану порушеного M icbKoro середовища.

Виклад основного матер1алу дослщження. Методолопя розв’язання 
проблеми р е а б Ы т а ц п  M i c b K o r o  середови щ а Д онбасу базуеться на 
принциповому положенш припинення територкльного зростання M icT  i 

переходу до Ух реконструкцн в кнуючих межах з освоениям незручних i 

невживаних територш з дотриманням еколопчних вимог.
На основ1 системного пщходу узагальню еться су тн кть  процесу 

р е а б Ы т а ц н  поруш еного м к ь к о го  середовищ а: загальш  принципи 
процесу формування i визначальш положения розвитку мктобуд1вних 
систем вугледобувних райошв; засоби, принципи, методи формування, 
функцюнування i розвитку шдсистем порушеного мкького середовища 
(мютобудшних, шженерних, бюлопчних, шформацшних i т. п.); принципи 
i методи процесу реабш таци (мотивацп, прогнозування, визначення цшей, 
моделювання, узгодження дш  i прийняття рш ень); функцюнальний зм кт 
процесу реабштаци. Мехашзми й методи реабш таци порушеного мкького 
середовища входять як складова частина до вщповщноУ концепшУ й програми 
на piBHi мютобудшного використання порушених територш на o c h o b I того, що 
сощально-економ1чна ситуащя визначае доцшьшсть мютобудшного розвитку 
вугледобувних райошв.

Реабштащя мкького середовища-це системний процес його гумашзацп, 
доповнення або полшшення втрачених функцш для створення комфортних 
умов життед1яльност1 населения. 1дея реабштаци порушеного M ic b K o r o  середо
вища Донбасу полягае в розробщ цшсно'У саморегулюючо'Т системи життезабез- 
печення на o c h o b i  концентраци та штенсифкаци мютобудшного використання
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зайнятого порушеннями територ1ального потеищалу. Зважаючи на сказане, в 
основу концепци реабштаци порушеного MicbKoro середовища Донбасу покладено
полож ения про наявшсть системних взаемозв’язк)в мЬк м'юцсм порушеноУ територп

в структур! MicTa i ймошрним характером и мютобудшного використання. Необхщ- 
Hicn. урахування форм порушених територш визначае принципы використання 
системного nidxody до напрямюв к  мютобудшного використання: компактшсть 
i багатофункцюнальность територ1ального розвитку MicT, можливгсть використання 
порушених територш для мютобушвних функцш; економ1чний оптимум вста- 
новлеиня ощнки використання порушених територш; сощальна обгрунтованють 
мютобуд1вного використання порушених територш.

Методолопчною основою реабштаци порушеного MicbKoro середовища 
Донбасу е розгляд останнього як мкця, де виникае й штенсифкуеться негатив- 
ний вплив техногенних чинникш народногосподарського комплексу репону, 
тому ця проблема виршуеться з оркнтацн не на усунення, а на дозвш проти- 
pi4, що кнують. Отже, в основу методологи реабш таци порушень мкького 
середовища закладений принцип виявлення сутност1 об’ективного протир1ччя 
i пошуку ново'У форми руху, у котроУ це протщмччя буде усунено.

Визначення напрям1в реабш таци порушеного мкького середовища 
засноване на властивостях демоекосистеми: дискретности (видшенш складо- 
вих порушеного мкького середовища -  видш л а н д ш а ф т , дшянок мкьких 
територш Донбасу тощо); множинносп функцш мктобудшиих елементш.

Основн1 напрямки реабш тац и  порушеного м кького середовища: 
пщвищення сощально'У i еколопчноУ обгрунтованост1 р1шень на основ) 
проведения детального арх]тектурно-ландшафтного анал1зу територш; 
регламентащя мктобущвноУ д1яльностц розробка альтернативних напрямш 
реабштащУ порушеного M ic b K o r o  середовища й ощнки наслщюв Ух реал]зацп; 
ш двищ ення мобшьност1 piiueHb за рахунок постш ного мош торингу 
геритор1ального розвитку.

Методолопчш напрями реабштаци порушеного мкького середовища: 
системний анал1з (вивчення структури, взаемозалежних елементш i процесш 
мютобудшноУ системи); генетичний анал1з (дослщження характеру процеЫв 
розвитку порушеного мкького середовища); систематизашя (упорядкування i 
класифкащя елементш порушеного мкького середовища); морфометричний 
анал1з (дослщження розподшу форм й об’ектш природних, антропогенних i 
техногенних л ан д ш аф т); мктобуд1вний анал1з (встановлення мютобудшних 
зв’язкш -  розташувания техногенних об’ектш пщ впливом певиих факторш); 
ресурсний й арх1тектурно-ландшафтний анал1зи (з’ясування мктобудшних 
потенщал1в i потенщал1в мктобущвних зв’язюв порушених територш).

Система заход1В з реаб ш тац и  порушеного MicbKoro середовища 
Донбасу спираеться на наступш системш властивост1: мктобудшна система 
е о б ’еднанням виробничих, рекреацш них, соцкльно-демограф 1чних, 
управлшських, обслуговуючих шдсистем; змши напрямш мктобущвного 
розвитку порушених територш здатш викликати в порушеному мкькому
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середовиип як п о з и т и в н а  так i негативш змши, H ecopo3M ipH i з вихщними 
масштабами; функцюнально-планувальна структура мктобу;цвних систем 
мае здатш сть пристосовуватися до змш , викликаних функцюнальним 
навантаженням порушених територш; елементи внутрУшньоУ структури 
м 1стобуд1вних систем  знаходяться у визначеному функциональному 
взаемозв’язку, тому змшення напрям1в мктобуд1вного використання порушень 
M ic b K o ro  середовища оптим1зуе взаемозв’язки та стан шших елеменпв; 
пропонована система заход1в е вщкритою i може обновлятися i доповнюватися 
даними мошторингу та шшими.

Методика досл1дження i реабьттаци порушеного м1ського середовища:
- виявлення особливостей формування i розвитку порушених територш;
- визначення основних напрям1в мктобуд1вного використання порушених 

територш;
- розробка системи принцишв реабЫтацп порушеного мкького середовища: 

однор1Дност1 м кького  середовищ а за функщ ями i геометричними 
характеристиками;

- виявлення ц Ы сн осп  мкького простору через гармошзашю об’ем1в i 
npocT opie техногенних ландш аф те, Ухню пропорцшну вщ повщ нкть 
масштабам мкького середовища;

- виявлення гармоншност1 побудови мктобуд1вноУ ком позиту через 
визначення головних i другорядних елеменнв композицп техногенних, 
природних i антропогенних ландшафтов;

- виявлення в1зуальноУ оргаш заци через визначення p i B H i e  зорового 
сприйняття елемент1в композицп техногенних, природних i антропогенних 
ландшафпв.

Д1я B cix  принцишв регламентуеться шженерними, горно-геолопчними, 
мктобушвними, функцюнальними чинниками.

Висновки з даного дослщ ження. Ключовим питаниям програми 
реабштаци порушеного мкького середовища Донбасу е визначення напрямюв 
та характеру мктобуд1вного використання порушеноУ територп', ступшь 
необхщного перетворення, а також розробка комплексу науково обгрунтованих 
положень:
- методичних пропозицш щодо формування системи диференщацп облжу 

та ощнки порушених територш i зон Ух впливу в мктобушвних системах;
- методики розробки iepapxi4H0i системи заход1в з реабш таци порушеного 

M icbKoro середовища;
- методичш  положения щодо архпектурно-ландш афтноУ оргаш заци 

порушених територш i зон Ух впливу в мктобуд1вних системах.
- методичш розробки з питань ощнки сощально'У i економ1чноУ ефективност1 

мктобуд1вного використання порушених територш.
Реабштацшна програма спираеться на урахування еколопчних чинниюв, 

можливост1 i ресурси розвитку мктобудУвних утворень; урахування основних 
цитей сум1жних програм, що можуть виступати як зовшшш обмеження.

' 1 6 4 --------------------------------------------------------------------------------------------ВюникХДАДМ
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Таким чином, мехашзми й  методи реабш таци порушеного M icbKoro  

середовища характеризуються мютобуд1вною спецификою економ!чних,
СОЦ1а л ь н и х  i е к о л о г 1ч н и х  ш л е й ,  1е р а р х 1чнЁстю  с к л а д о в и х  ш д с и с т е м ,

визначеним мюцем i послщовшстю розробки елеменпв, глибиною рппення 
мютобуд1вних задач.
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УКРАШСЬКЕ НАРОДНЕ ГОНЧАРСТВО I ЙОГО ТЕРМ1НОЛОГ1Я 
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Харювська державна академ1я дизайну i мистецтв

Аноташя. У даному досгняжснш розглядаються етапи розвитку народного гончарства i 
формування його термпюлопчно! лексики.
Ключов1 слова: KcpaMinni осередки, термшосистема, омошми, словотворча модель. 
Аннотация. Щербина Э.Б., Миргородская Н.В. Украинское народное гончарство 
и его терминология. В данном исследовании рассматриваются этапы развития народного 
гончарства и формирование его терминологической лексики.
К л ю ч ев ы е  с л о в а : керам ические пром ы слы , терм иносистем а, омонимы , 
словообразовательная модель.
Annotation. Shcherbina Е.В., Mirgorodska N.V. The Ukrainian National Earthenwares 
and its terminology. This article is shown the stages o f development national earthenwares 
and the formation of its vocabulary terminology.
Keywords: ceramic centers, term system, homonyms, word formation model.

Постановка проблеми. УкраУнське гончарство, маючи славетш сторшки 
icT opit, е невичерпним джерелом знань i предметом дослщження багатьох 
дисциплш, у тому чиши мистецтвознавства, етнографЛ', лексиколопУ.
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