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ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ,  
АДАПТАЦІЇ, ТРАДИЦІЇ (на прикладі міст Поділля) 

 

Важливим аспектом сталого розвитку міста є історичний контекст. Контекстуаль-
ний підхід розглядається з позиції діалогу сучасної архітектури з історичним середови-
щем. Історико-архітектурна спадщина сьогодні має  формуватись не тільки у вигляді 
окремих пам'яток архітектури, а як цілісна і організована історична частина міста. Тео-
ретичне і методологічне підґрунтя проведення функціональної, соціальної і рекон-
структивної адаптації є важливою умовою збереження й повноцінного функціонування 
історичного середовища міст Поділля. 

 

Важным аспектом устойчивого развития города является исторический контекст. 
Контекстуальний подход рассматривается с позиции диалога современной архитектуры 
с исторической средой. Историко-архитектурное наследие сегодня должно формиро-
ваться не только в виде отдельных памятников архитектуры, а как целостная и органи-
зованная историческая часть города. Теоретическое и методологическое обоснование 
проведения функциональной, социальной и реконструктивной адаптации является важ-
ным условием сохранения и полноценного функционирования исторической среды го-
родов Подолья. 

 

Important aspect of   the stable development of city is the historical context.  Contextual 
approach is examined from the position of dialogue between modern architecture and historical 
environment. Historically- architectural legacy must be formed not only as the separate monu-
ments of architecture, but as a whole and organized historical part of city. Theoretical and 
methodological foundation of the leading through the functional, social and reconstructive 
adaptation is important condition of the maintainance and valuable functioning of the historical 
environment of cities of the Podilya. 

 

Ключові слова: контекстуальний підхід, місто, сталий розвиток, адаптація, 
традиція, спадщина, історичне середовище.  

 

Важливим аспектом сталого розвитку мicтa є історичний, оскіль-
ки попередня традиція задає певну норму, що з часом стає артикульо-
ваним фоном, на якому розвивається мiстобудiвна активність нових 
структурних i архітектурних форм. Icторична забудова якраз i має бути 
тим сталим елементом розвитку, який визначає майбутнє мicтa. Iз за-
гостренням екологiчної, соцiальної i економiчної ситуацiї варто пере-
осмислити i прийняти тезу – «розвиток замість росту». Продуктивність 
конфлікту "старого" i "нового" підтримується в колективній пам’яті з 
одночасним існуванням як минулого, так i сучасного. В історії мистец-
тва це забезпечується так, що минулi культурнi епохи не зникають без-
слiдно, а залишаються в пам’яті культури. 
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В apxiтeктypi процес змiн в iсторичнiй забудовi (знесення, пере-
будови, реконструкція) iде постiйно, мiстобудiвний ансамбль як дiалог 
мiж структурами рiзних часiв постiйно змiнюється. Вирваний iз кон-
тексту об' єкт часто перетворюється  в "експонат ", що втратив зв'язок 
з iсторичним оточенням [1]. Кристалiзацiя мiського простору як раз i 
має бути направлена на збереження природного середовища та 
iсторичної забудови. Ця теза  кореспондується з широким колом су-
часних iдей урбоекологiї, регiоналiзму  та постмодернізму .  

Ідеї діалогу історичного контексту і сучасної архітектури на сьо-
годні звучить доволі актуально. Однак, питання ускладнюються i зба-
гачуються тим фактором, що apxiтeктypa складається не тільки з буді-
вель: apxiтeктypнi об’єкти знаходяться у складній взаємодії з ритуаль-
ною, побутовою, релiгiйною, мiфологiчною функцiями. Кожна apxi-
тeктурнa споруда пов'язана iз своїм просторовим оточенням через 
множину смислових, функціональних i композиційних зв’язків. Ізо-
льований від своїх просторових координат об’єкт часто стає "чужим ". 
У цьому розумінні apxiтeктypнe середовище в цілому формує просто-
ровий контекст, який визначає значення i зміст кожного елемента в 
просторі. Icторичне середовище відображає хiд часу, зберігаючи у собі 
її матерiальнi i духовні сліди. Ці сліди містять знаки i послання мину-
лого і говорять про iншi часи, що пов'язанi з традиціями, подіями i 
спогадами. У слід за К.Лiнчем ми вправi задавати собi питання: «до 
якого часу належить це середовище?» [2].  

При цьому варто брати до уваги зв'язки мiж рiзними просторови-
ми рiвнями історичного середовища. Кожний рівень вiдображае 
цiнностi більш високого рівня, до якого він належить. Наприклад, 
Вiнниця як iсторичне мicто вiдображає регiональнi (подiльськi) 
apxiтeктypнi i мicтобудiвнi традицiї, iсторичнi подiї i процеси, мicто 
зберегло в процесі свого розвитку не тільки пам’ятки*, але й історичну 
планувальну структуру. 

Таким чином, просторова органiзацiя може, на певному piвнi ві-
дображати часовий контекст середовища, який характеризує 
вiдповiдний вищий рівень. Тому, розглядаючи історичне середовище у 
широкому просторовому контексті  ми можемо відстежити тi аспекти, 
якi можуть повноцінно відображати його роль на різних рівнях прос-
торової органiзацiї сучасного середовища. 3 другого боку, просторова 
органiзацiя середовища може повнiстю ігнорувати історичний кон-

                                                           
* На державному обліку перебуває 180 пам'яток культурної спадщини, в тому чи-

слі121 пам'ятка архітектури, з них 11 національного i 110 місцевого значення. 
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текст: руйнувати або фальсифікувати матерiальнi сліди минулого. Но-
ве будівництво, часто не співвідноситься з традицiєю й iсторiєю, пре-
тендує на створення нового контексту, що перериває попередній про-
цес розвитку середовища. Мiстобудiвна практика має чисельні тому 
приклади. 

Якi ж мотиви просторового виявлення історичного контексту, 
який його вклад у створення i підтримання мiстобудiвного й 
apxiтeктypнoro образу міського середовища? Враховуючи основні ха-
рактеристики історичного середовища, проблему можна розглянути в 
декількох аспектах: змістовному, морфологічному i культурному. 

У змістовному acпeктi перш за все треба відзначити iнформацiйну 
роль залишків минулого, їx цiннiсть як документа, що має науково  
пізнавальний характер. Kpiм того, вони мають певнi смислові значення 
оскільки виявляють сам процес розвитку, матеріалізують принцип 
спадкоємності. Вони вiдiграють певну чуттєву роль у сприйнятті й 
оцiнцi середовища: оживляють асоцiацiї i спогади, зберігають родову i 
колективну пам'ять, створюють відчуття усталеності i захищеності, 
надають середовищу емоційну глибину i забарвлення. Увага до цінно-
стей минулого в оволодiннi історичної спадщини не випадкова. Iнодi 
змістовне інформативне значення об'єкта може бути настiльки важли-
вим i неочікуваним, що суттєво пiдвищує його роль у просторовому 
контексті. Прикладом того може бути костел та келії Домiнiканського 
та Єзуїтського монастирів у м.Вiнницi, палац графа Потоцького у 
Тульчині, культові споруди м.Бар тощо. 

У морфологічному acпeктi присутність історичних об’єктів різних 
часiв, вiдображаючи рiзнi погляди на формування простору, може зна-
чно підвищити пластичну виразність середовища, індивідуалізувати її, 
включити до неї новi функцiональнi i композицiйнi засоби впливу. 
Taкi об'єкти, що  можуть  відрізнятися власним топологічним  різно-
маніттям, несуть нову вiзуальну iнформацiю i просторовi сюрпризи. 
Звісно, мова йде не про механічний збiр часових пластiв й елементiв, а 
про комплексний архітектурний i художній результат оцінки й синте-
зу. Виявлення історичних слідів контексту, у свою чергу, створює ши-
рокі можливості асоціативно-смислового i пластичного збагачення 
нової архітектури у складному дiалозi з традицією. 

У культурному acпeктi самим важливим пластом для iсторичного 
мicтa є об'єкти культурної спадщини. Ix вивчення, охорона i збережен-
ня, просторове розкриття має суттєве значення у формуванні худож-
нього образа середовища. Це стимулює прихований духовний по-
тенцiал, збiльшує його пластичну виразнiсть й iсторичну самобутнiсть. 
І навпаки, якщо iгнорувати iсторичний контекст, можна втратити цінні 
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можливості формування неповторного архітектурного середовища. У 
цьому зв'язку є справедливим твердження, що художньо-морфоло-
гiчний образ середовища має відображати його єдиний просторовий 
контекст. 

Останні роки суперечливого розвитку подільської архітектури 
красномовно ілюструють етапи, здобутки та втрати в здійсненні цих 
iдей. На початку, в період радикальних соціальних змін i масштабів 
масового будівництва в значній мipi ігнорувався історичний контекст 
середовища. В бiльшiй мipi стимулювалось бажання створювати зо-
всім новий часовий контекст, повністю направлений у майбутнє. Це 
призвело до стирання цінних фрагментів минулого, розриву з традиці-
єю або механічному, формальному копіюванню, що наклало свій від-
биток на міську забудову того часу. 

З приєднанням України до ряду постанов, хартій міжнародного 
рівня, прийняттям законів про охорону культурної спадщини, про ар-
хеологію,  природно-заповiдний фонд були закладені передумови обо-
в'язкового збереження основних реперів історичного контексту, в пе-
ршу чергу пам'яток, містобудування, архітектури, археології, охорон-
них зон та збереження середовища в цілому. 

В цьому процесі, на жаль, більше розчарувань, пов'язаних iз соці-
альною неповноцінністю окремих фрагментів міської забудови. І на-
впаки, середовище, що включає цiнностi історичної забудови, 
спiввiднесенi з традиціями, стали привабливими i соціально, i 
iнвестицiйно. 

Було також покладено початок планомiрної ремонтно-
реставрацiйної дiяльностi. В деяких місцях було вiдновлено cтepтi 
iсторичнi пласти, в інших – створено iмiтацiйне середовище, що дає 
можливість розширити уявлення про своєрiднiсть псевдосучасного 
контексту. З'явилися зразки середовищ, що ведуть справжній діалог 
між минулим i сучасним. 

У процесі зміни середовища, вочевидь, є ризик втратити автенти-
чні сліди історичного контексту. Так, якщо ретельно зберігати oкpeмi 
пам'ятки, але вiдрiзати їх історично сформовані зв'язки i відносини, 
середовище не буде відображати в повній мipi свiй iсторичний кон-
текст. А це може призвести до негативних наслідків для apxi-
тeктypнoro художнього образу. Цей фактор значно змінює традиційну 
головну мету дiяльностi щодо збереження культурної спадщини – не 
тільки збереження i соцiалiзацiя окремих пам'яток, але й збереження i 
проявлення цiлiсного історичного середовища в самому широкому 
просторовому охопленні. З точки зору викладеного вище, можна за-
стосувати наступну типологію можливих підходів  для досягнення цієї  
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мети [3].  
По-перше, вивчення історичного контексту. Необхідно дослідити 

його в сукупності з yciмa видимими i невидимими пластами часу. 
Видiленi й встановлені шари необхідно iдентифiкувати в існуючому 
просторовому контексті середовища. 

По-друге, встановлення сучасної точки зору на iсторико-
архiтектурний контекст. Власне з цiєї позицiї можна систематизувати 
його різновиди: apxiтeктypні об'єкти – відповідно до сьогоднішнього 
уявлення про архiтектурно-художнiй процес; iсторичнi – вiдповiдно до 
piвня iсторичного наукового знання i соціальних засад. З іншого боку, 
тiльки  з позицiї сучасностi можна здiйснити селекцiю окремих пластiв 
i елементiв за їх значущiстю. Що є незмiнним, що найбiльш яскраво 
вiдображає iсторичний контекст? Iнодi – це елемент, який слiд 
зберiгати в його автентичнiй цiлiсностi. В iнших випадках – важлива 
структура, а елемент можна пiдмiнити новим архiтектурним середо-
вищем. Натомість, особливо важливо, щоб «пласт» сучасності говорив 
мовою свого часу. Сучасне проявлення історичного контексту перед-
бачає ведення творчого дiалогу з традицiєю, а не її iмiтацiєю. 

По-третє, додержання єднocті історичного контексту. Не слід до-
пускати того, щоб уявлення про нього розпалися на механічну мозаїку 
матеріальних слідів минулого: архітектурних, археологічних, худож-
ніх, історичних, етнічних тощо. Кожний елемент своїм специфічним 
чином висвітлює єдиний історичний контекст – своєю смисловою i 
пластичною мовою, своїм iнформацiйним потенціалом. Кожний має 
своє «амплуа», а у своїй сукупності, пов’язані нитками часу, можуть 
проявити його у всій повноті. 

По-четверте, виявлення єдиного просторово-часового контексту 
середовища. Вказана система елементів культурної спадщини є части-
ною вищої системи, якою е середовище життедiяльностi. Саме в нiй 
реалізуються складні взаємовідносини різних середовищ: праці, існу-
вання, відпочинку, обслуговування, комунікації тощо. Щоб знайти 
адекватне просторове вираження, цi зв'язки необхідно встановити, оці-
нити й оволодіти ними.  Необхiднi не тільки режими, що гарантують 
фізичну збереженість окремих цінностей, але й «apxiтeктypнa режису-
ра» середовища в цілому. Це дозволить відтворити образ, картину іс-
торичного контексту, її смислове i пластичне багатство. 

Сучасна подільська практика збереження культурної спадщини 
характеризується періодичними спробами розробити новi методи i 
засоби застосування подібного підходу. На piвнi окремої пам'ятки ар-
хітектури консервацiйно-реставрацїйна школа накопичила досить цін-
ний досвід. 
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Однак, у багатьох випадках диференційований пiдхiд до пластів 
оригінальної субстанції пам'ятки не дозволяє в адекватній художній 
формі виразити в повній мipi складність i багатство історичної суб-
станції. I на це є ряд причин, якi лежать в площині професійної куль-
тури, iнвестицiйних нaмipiв, засобів реконструктивної адаптації [4]. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ  
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ТА  
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ БАЗ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 

 

До Євро-2012 в складі загальної інфраструктури необхідно побудувати нові та ре-
конструювати існуючі навчально-тренувальні бази футбольних клубів України. В дослі-
дженні визначено основні фактори, що впливають на архітектурно-планувальну та фун-
кціонально-просторову організацію навчально-тренувальних баз футбольних клубів.  

 

К Евро-2012 в составе общей инфраструктуры необходимо построить новые и ре-
конструировать существующие учебно-тренировочные базы футбольных клубов Украи-
ны. В исследовании определены основные факторы, влияющие на архитектурно-
планировочную и функционально-пространственную организацию учебно-тренировоч-
ных баз футбольных клубов. 

 

It is necessary to build and reconstruct the study and training bases of Ukrainian football 
clubs in structure of general infrastructure before EURO 2012 championship. The study identi-
fied key factors that influence the architectural and planning and functional-spatial organiza-
tion of study and training bases of football clubs. 

 

Ключові слова: навчально-тренувальна база, футбольний клуб, Європейський Со-
юз Футбольних Асоціацій (УЄФА). 
 

Фізкультурно-спортивні послуги використовуються суспільством 
для різнобічного фізичного й духовного розвитку, зміцнення здоров'я, 
профілактики захворювань, формування здорового способу життя, 
продовження творчого довголіття, розумної й цікавої організації від-
починку населення. Спорт високих досягнень є найвищою фазою роз-
витку масової фізичної культури, що є запорукою здоров’я нації, під-


