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Відповідальному редактору нашого збірника
професору ДЬОМІНУ МИКОЛІ МЕФОДІЙОВИЧУ – 80! 

15 вересня 2011р. виповнюється 80 років від дня народження завідувача 
кафедри міського будівництва Київського національного університету 
будівництва і архітектури, члена-кореспондента Академії Мистецтв України, 



Заслуженого архітектора України, Лауреата премії Ради Міністрів СРСР, 
Лауреата державної премії України в галузі архітектури, кавалера ордена «За 
заслуги III ступеня», доктора архітектури, професора Дьоміна Миколи 
Мефодійовича. 

З 1986 р. працює в Київському національному університеті будівництва і 
архітектури завідувачем кафедри міського будівництва. Одночасно очолював 
Київський державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і 
містобудування (1988-2002рр.). 

 
Дьомін М.М. автор понад 270 оригінальних наукових монографій та 

статей опублікованих у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях та понад 
50 значних архітектурних і містобудівних об’єктів, генеральних планів та 
концепцій розвитку міст, схем і проектів районного планування житлових 
будинків і громадських центрів в м. Києві. Підготував 34 кандидата та 
7 докторів наук. Є членом редколегій 7 науково - технічних збірників (окремі з 
них очолює), визнаних ВАК України як фахові видання. Приймає участь в 
роботі трьох спеціалізованих вчених радах по присудження вчених ступенів 
доктора та кандидата наук (одну з них очолює). 

Микола Мефодійович відомий вчений та практик в галузі архітектури, 
містобудування, планування територій та регіонального розвитку. Він обраний 
дійсним членом, віце-президентом Української Академії архітектури, дійсним 
членом, академік-секретарем Міжнародної Академії архітектури (московське 
відділення), іноземним членом Російської Академії архітектури і будівельних 
наук, професором міжнародної академії архітектури (Софія), президентом 
спілки урбаністів України. Є членом містобудівельної ради Київської МДА. 

 
Визначаючи заслуги професора Дьоміна Миколи Мефодійовича в 

організаційній, навчально-педагогічній і науково-дослідній роботі та у зв’язку з 
його 80-річчям від дня народження шлемо йому найкращі побажання. Удачі 
Вам Микола Мефодійович, здоров’я, творчої наснаги, професійного довголіття! 
Хай Вам щастить! 

 
 
 
 
 

Редколегія збірника, колектив 
архітектурного факультету КНУБА. 
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
 
 
 

УДК 72.01         І. В. Гаврилюк 
аспірантка кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ
О. П. Олійник

канд. арх., професор Національного авіаційного університету, м. Київ

ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПЛОЩ 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ

(НА ПРИКЛАДІ МІСТ НІДЕРЛАНДІВ)

Анотація: в статті розглядаються міські площі чотирьох міст Нідерландів 
(Амстердама, Гааги, Дельфта та Роттердама). Виокремлюються та 
систематизуються принципи організації площ сучасних західноєвропейських 
міст та найбільш часто вживані прийоми їх реалізації. 

Ключові слова: міська площа, організація міських площ, принципи, 
прийоми. 

 
Актуальність теми. В усі історичні періоди проблема організації 

відкритих міських просторів не втрачала своєї актуальності. Вже з появою 
давніх поселень виникла необхідність у ділянках, які слугували місцем для 
громадської діяльності. Поступове зростання міст призвело до посилення 
значення цих територій: з'явилися спеціалізовані площі для культових споруд 
або торгівлі. З часом міська структура ускладнювалась, однак до кінця ХІХ ст. 
вулиці та площі залишалися її основними формотворчими елементами.  

Планувальні концепції ХХ ст. протиставлялися традиціям минулого, 
підпорядковували проектну діяльність потребам сучасного транспорту, 
технічній, санітарній та економічній доцільності. Одним з першочергових 
завдань було розділення транспортних та пішохідних шляхів. Таким чином, 
основними формотворчими елементами міської структури стали дороги (не 
завжди насичені громадською функцією) та перетікаючі пішохідні простори [2]. 
Такі підходи мали наслідком зменшення уваги до організації міських площ: з 
одного боку, пріоритет вирішення транспортних питань призвів до 
перетворення площ на розв’язки; з іншого, – принцип «вільного планування» 
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сприяв розчиненню їх форми в системі перетікаючих відкритих просторів 
навколо вільно розташованих споруд. Загалом ця тенденція залишалась 
актуальною до початку 70-х рр. в західноєвропейській містобудівній культурі 
та 90-х рр. в східноєвропейській (виключенням були періоди тоталітарних 
режимів, що характеризувалися поверненням до традиційних містобудівних 
канонів і зростанням ролі площі як елементу містобудівної структури). В 70-х – 
90-х рр. інтерес до площі як невід’ємного структурного елементу традиційного 
міського середовища знову почав відроджуватись, виникла тенденція до 
повернення людського масштабу та урізноманітнення форм містобудівної 
структури. Отже, після тривалого періоду «забуття», дослідження площі як 
особливого типу відкритого міського простору набуло важливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В силу різних обставин в 
Україні та більшості країн СНД в пострадянський період питання організації 
міських площ як цілісне явище з наукової точки зору не було об’єктом 
спеціальних наукових досліджень. Лише останнім часом починають з’являтися 
роботи, в яких розглянуті різні окремі аспекти питання. В дослідженнях 
І.М. Алєксєєва та О.Ю. Невзорова [1, 3] розглянуті питання транспортно-
пішохідної організації площ; в дисертації О.В. Рибчинського [4] проводиться 
історико-мистецтвознавчий аналіз історичних площ міст та містечок Галичини; 
Б.С. Черкес [6] досліджує прояви національної ідентичності в архітектурі 
громадських центрів міст; в роботах В. Т. Шимко [7] та А. Яковлєва [9] 
розглянуті шляхи організації та реабілітації міського середовища за допомогою 
засобів архітектури та дизайну. 

Водночас, для багатьох європейських міст в останні кілька десятків років 
створення нових та регенерація старих міських площ стали поширеною 
практикою, що спирається на серйозні наукові дослідження. В своїх роботах 
Н. Еллін [9], М. Кармона, Т. Хіт, Т. Ок та Т. Т’їзделл [10] розглядають 
містобудівні, архітектурно-композиційні, соціальні, психологічні та ін. аспекти 
формування міського середовища. Водночас, більшість досліджень 
розглядають питання організації відкритих міських просторів загалом, не 
зупиняючих конкретно на окремих типах. Тим не менше, за сорок років 
(починаючи з 70-х рр.) був накопичений значний теоретичний матеріал та 
практичний досвід організації відкритих міських просторів і його дослідження є 
необхідним при опрацюванні даної проблеми в контексті міст України. 

Отже, виникає потреба в розробці узагальнюючих наукових праць та 
виявленні принципів та прийомів організації окремих міських площ на 
прикладах проектної практики. 
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Мета статті. На прикладі міст Нідерландів виявити та систематизувати 
принципи організації міських площ західноєвропейських міст та найбільш 
часто використовувані прийоми їх реалізації.  

Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ – початок ХХІ ст. 
характеризувався проведенням активних заходів з реконструкції центрів 
більшості європейських історичних міст, що мали на меті збереження, 
підтримання або відновлення «генетичного коду» міста. Історичне місто почало 
розглядатися як складна система, що в концентрованій формі відображає 
історію і специфічні місцеві особливості, які утворюють її власну унікальність. 
Таким чином, організація чи реконструкція міських площ в історичному 
середовищі європейських міст здійснюються з дотриманням принципу 
історичної наступності. 

Для дослідження прийомів, за допомогою яких реалізується даний 
принцип, можна розглянути дві площі в Нідерландах – країні, що приділяє 
особливу увагу збереженню містобудівної структури, - площу Плейн в Гаазі та 
площу Гротекеркплейн у Роттердамі. Ці дві площі мають різну історію: на 
відміну від Гааги Роттердам був практично знищений під час Другої Світової 
війни та відбудований заново у ХХ ст. Площа Плейн в Гаазі, навпаки, 
розвивалась еволюційно і зберегла історично складену морфологічну будову. В 
забудову площі були включені лише кілька сучасних споруд, згармонізовані з 
оточуючою забудовою шляхом запозичення масштабних, пропорційних, 
ритмічних особливостей, кольорового вирішення та оздоблювальних 
матеріалів, характерних історичним спорудам. Площа в Роттердамі забудована 
переважно сучасними будинками. Єдиною історичною спорудою, що 
збереглась на цій площі, є середньовічна церква Святого Лаврентія. Водночас, 
проаналізувавши морфологічну будову цієї площі, можна сказати, що вона 
наслідує типові для середньовічної західноєвропейської містобудівної культури 
компактні, замкнені, щільно забудовані міські простори. Висотність забудови 
була обрана таким чином, щоб не змінювати сприйняття простору та не 
порушувати домінуючої масштабності церкви (див. рис. 1). 

Іншим принципом, що активно застосовується при проектуванні та 
реконструкції міських площ, є принцип організації транспортно-пішохідного 
руху з пріоритетом пішоходів. В історично складеній структурі міста 
(наприклад, у центрі Дельфта) цей принцип реалізується в основному шляхом 
створення суцільної пішохідної зони історичного центру. Для більш сучасних 
міських площ, які можуть слугувати для транспортного руху, застосовується 
прийом розподілення транспортних та пішохідних потоків по горизонталі або 
вертикалі з наданням більш комфортного простору (в основному в рівні землі) 
пішохідному руху. Крім цього, проблемою міських площ є питання паркування 
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автомобілів. В містах України сьогодні можна побачити, як стихійні парковки 
перешкоджають як автомобільному, так і пішохідному руху (наприклад, 
несанкціоноване паркування автомобілів на Майдані Незалежності в Києві). Ця 
проблема в досліджуваних містах вирішена шляхом організації автомобільних 
парковок під відкритими громадськими просторами (див. рис. 2). 

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз площ Плейн та Гротекеркплейн. 

 
Рис. 2. Прийоми реалізації принципу організації транспортно-пішохідного руху з 

пріоритетом пішохода 
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Перетворення міських площ в пішохідні зони є водночас чинником та 
наслідком реалізації іншого важливого принципу – організації міської площі як 
соціального магніту, місця національної ідентичності населення. 
Функціональне зонування міста, яке було основою проектної діяльності ХХ ст., 
породило монофункціональні міські простори, використання яких 
обмежувалося певними годинами доби або сезонами. Така ситуація призвела до 
того, що ці простори в певні періоди були безлюдними, непривабливими та 
навіть небезпечними. Тому однією з показових характеристик «успішного» [10] 
громадського простору сьогодні є неодмінна присутність людей. Основним 
прийомом підвищення громадської активності на міських площах є 
впровадження додаткових функцій з метою утворення поліфункціонального 
простору. Причому, ці функції обираються таким чином, щоб подовжити 
використання простору протягом доби або року. Так, в Дельфті на площі Гроте 
Маркет працює велика кількість кафе і ресторанів, а на площі Мюзеумплейн в 
Амстердамі утворені рекреаційно-розважальні майданчики та влаштована 
масштабна інсталяція з напису «I аmsterdam», що слугує магнітом як для 
туристів, так і для жителів міста (див. рис. 3). Пріоритет пішохода також 
впливає на ступінь її громадської насиченості, адже якщо площа буде погано 
організована для пішого руху, навряд чи у неї буде велика кількість 
користувачів. 

Ще однією умовою перетворення міської площі на успішний відкритий 
простір є створення відчуття безпеки у користувачів, що досягається 
збільшенням кількості «очей на вулиці» (в даному випадку на площі), тобто 
тією самою «пішоходизацією», та збільшенням тривалості використання площі. 

Принцип організації міської площі як соціального магніту безпосередньо 
пов’язаний з принципом варіативності сценарію поведінки. В основному цей 
принцип передбачає дослідження і розуміння потреб і запитів різних 
конкретних споживачів, включаючи естетичні. Сьогодні змінилося відношення 
до споживача, якого вже не сприймають як абстрактного, «усередненого» 
городянина, який покірно і вдячно приймає будь-який проект. Проектування 
стає особово-орієнтованим. Отже, на відміну від попередніх періодів ХХ ст. 
централізоване проектування поступається концепції створення гуманізованого 
індивідуального середовища. 

Досягнення цього принципу забезпечується в основному шляхом 
створення різноманітних «тематичних» куточків у відкритому міському 
просторі – ігрових майданчиків ділянок для читання або спілкування як на 
Мюзеуимплейн в Амстердамі або створення інсталяцій. Так, на Гротекеркплейн 
в Роттердамі було збудовано відкриту сцену, яка, крім виконання основної 
своєї функції, стала улюбленим місцем для тренувань скейтбордистів. 
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Крім варіативності функціонального насичення та морфологічної будови 
різних ділянок відкритого міського простору, на сьогоднішній день проектна 
етика вимагає врахування інтересів таких специфічних груп користувачів, як 
маломобільні групи населення та туристи (див. рис. 3). 

Рис. 3. Прийоми реалізації принципів організації міської площі як соціального магніту 
та варіативності сценарію поведінки для різних груп користувачів 
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Повернення до традиційних типів міських просторів, що набуває все 
більшого значення, сьогодні здійснюється шляхом реалізації принципу 
акумулювання позитивного простору. Позитивним в сучасній 
західноєвропейській містобудівній літератури прийнято називати простір, що 
на відміну від відкритого перетікаючого простору має певні визначені 
межі [10]. Ці межі можуть визначатися як забудовою, так і засобами 
середовищного або ландшафтного дизайну. В досліджуваних містах 
акумулювання позитивного простору використовується здебільшого для 
створення затишних приватних ділянок на великих відкритих міських площах 
(як рекреаційні майданчики на Мюзеумплейн в Амстердамі). Однак, на площі 
Гротекеркплейн у Роттердамі цей принцип застосований з зовсім іншою 
метою – за допомогою малюнку мощення та розташування вуличних меблів 
підкреслюється традиційна компактна морфологічна будова простору міської 
площі (див. рис. 4). Таким чином в певній мірі цей прийом реалізовує принцип 
історичної наступності. 

Рис. 4. Прийоми реалізації принципу акумулювання позитивного простору. 
 
Отже, на сьогоднішній день в європейських містах розповсюдження 

набуває концепція створення гуманізованого індивідуального середовища, яка 
передбачає впровадження наступних принципів організації міських площ:  
історичної наступності, організації транспортно-пішохідного руху з 
пріоритетом пішоходів, організації міської площі як соціального магніту, 
варіативності сценарію поведінки, акумулювання позитивного простору. На 
рис. 5 систематизовані прийоми організації міських площ відповідно до 
виявлених принципів. 
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Рис. 5. Принципи та прийоми організації міських площ західноєвропейських міст (на 
прикладі міст Нідерландів) 
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Висновки. На прикладі міст Нідерландів було виявлено та 
систематизовано принципи організації міських площ західноєвропейських міст 
та найбільш часто вживані прийоми їх реалізації. (див. рис. 5). Ці дані надають 
можливість для 1) подальшого виявлення або розроблення нових принципів та 
прийомів організації міських площ або 2) виявлення доцільності застосування 
та адаптації цих принципів та прийомів для організації площ міст України. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются городские площади четырех городов 
Нидерландов (Амстердама, Гааги, Дельфта и Роттердама). Выделяются и 
систематизируются принципы организации площадей современных 
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западноевропейских городов и наиболее часто употребляемые приемы их 
реализации.

Ключевые слова: городская площадь, организация городских площадей, 
принципы, приемы.

 
Abstract 

The city squares of four Netherlands’ cities (Amsterdam, The Hague, Delft and 
Rotterdam) are reviewed in this article. Principles and techniques of western 
European city squares organization are identified and systemized.

Keywords: city square, city square organization, principles, techniques. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ НЕОДНОРІДНІСТЬ 

ТРАДИЦІЙНОЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ

Анотація: на підставі комплексного аналізу матеріалів і джерел з історії 
формування територіальних відмінностей у традиційному культовому зодчестві 
України виявляється властива для нього ієрархічна система регіональних шкіл 
та локальних течій з своїми особливими територіальними параметрами. 

Ключові слова: територіальний, регіональний, локальний, школа, тип, 
храм, традиційний, сакральний.

Серед найбільш показових ознак сучасного етапу розвитку вітчизняного 
зодчества, безперечно, слід відзначити помітне посилення інтересу українських 
майстрів до проблеми своєрідності архітектурного середовища, безпосередньо 
пов’язане зі спробами подолання ними надмірної одноманітності та уніфікації 
багатьох проектних пропозицій недалекого минулого. Звернення до проблеми 
відтворення регіональної своєрідності та різноманіття історичних ландшафтів 
України є не менш актуальним і в світлі загальної тенденції у розвитку сучасної 
історико-архітектурної науки, пов’язаної з поступовим подоланням надміру 
абстрактного та умоглядного характеру багатьох поширених в ній класичних 
категорій і, як наслідок, дедалі більш помітною «локалізацією» архітектурної 
історії. На користь більш рішучого впровадження регіональної проблематики в 
галузі дослідження та охорони архітектурно-містобудівної спадщини свідчить 
також те, що зафіксовані у відповідних регіональних типологіях закономірності 
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територіальної організації архітектурного середовища відрізняються найбільш 
комплексним та універсальним характером, інтегруючи в собі вплив головних, 
визначальних для його формування факторів – фізико-географічних, соціально-
економічних, етнокультурних, художньо-стильових тощо. 

Чи не найбільш показовим в цьому відношенні є дедалі більший інтерес 
дослідників до територіальних відмінностей у розвитку традиційної будівельної  
культури, яка у багатьох країнах світу (включаючи Україну) на протязі століть 
знаходила відображення, насамперед, у найрізноманітніших типах дерев’яних 
споруд (громадських, житлових, фортифікаційних, господарських, інженерних 
тощо). Головним підсумком таких досліджень, як правило, виступала цілісна, 
історична сформована на території тої чи іншої країни система архітектурно-
будівельних регіонів або шкіл з властивими для них усталеними комплексами 
містобудівних, композиційних, художньо-стильових та конструктивних ознак. 
Не заглиблюючись у досить складну і неоднорідну картину розвитку історико-
архітектурної регіоналістики, детальніше розглянуту автором в окремій 
роботі [1], відзначимо, що у традиційному будівництві Польщі, наприклад, 
дослідники виділяють дванадцять [2], в той час як в дерев’яній архітектурі 
Білорусі – шість різних регіональних напрямків з цілою низкою більш дрібних 
локальних шкіл, течій та  будівельних осередків [3]. 

Не стала винятком в цьому відношенні і традиційна будівельна культура 
України, територіальні відмінності якої привернули увагу цілої низки поколінь 
вітчизняних та зарубіжних вчених, перетворившись останнім часом на базову, 
визначальну основу у дослідженні та систематизації цього явища. Щоправда, на 
початкових стадіях вивчення української дерев’яної архітектури (др. пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.) головне завдання більшості дослідників (Д.Антоновича, 
М.Драгана, В.Залозецького, К.Мошинського, О.Новицького Г.Павлуцького, 
В.Січинського, Й.Стржиговського, В.Щербаківського тощо) полягало у 
композиційній оцінці й атрибуції окремих, найбільш характерних, на їхню 
думку, зразків традиційного вітчизняного будівництва у контексті поширених 
тоді класичних уявлень, схем та категорій історії світового зодчества. Звичайно, 
врахування при цьому лише морфологічних особливостей української 
дерев’яної архітектури, доповнене в ряді випадків її художньо-стильовими 
характеристиками, цілком відповідало досягнутому на той час рівню та 
можливостям архітектурознавства, зайвий раз підтверджуючи більш пізнє 
виникнення та використання регіонального підходу в галузі вивчення історії 
будівельного мистецтва [4]. 

Тим цікавіше, що перші спроби врахувати територіальну неоднорідність 
українського дерев’яного зодчества простежуються вже в роботах Ф.Волкова, 
Л.Маслова, Є.Сецинського, В.Січинського, С.Таранушенка, Д.Щербаківського 
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та інших піонерів вітчизняного архітектурознавства, знайшовши відображення 
в обмеженні їхніх досліджень територією окремих історичних земель і регіонів 
України [5]. Звичайно, за межами зазначених робіт залишилися взаємозв’язки 
між окремими школами українського традиційного будівництва і, тим паче, вся 
історично сформована тут система його регіональних напрямків та будівельних 
осередків, проте саме звернення до проблеми територіальних відмінностей у 
дерев’яній архітектурі України ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. свідчить 
про особливе значення регіонального фактору в історії досліджуваного явища і 
необхідність його всебічного та послідовного вивчення. До цього слід додати, 
що вже на цих початкових стадіях впровадження регіонального підходу в галузі 
вивчення українського народного будівництва сакральні споруди розглядалися 
ізольовано від решти традиційних будівель в якості цілком автономного виду 
будівельної діяльності. Логічним продовженням цієї тенденції на більш пізніх 
стадіях розвитку вітчизняного архітектурознавства стало висвітлення історії 
традиційного сакрального будівництва України в окремому розділі, що добре 
простежується на прикладі більшості фундаментальних праць 1950-2000-х рр., 
включаючи й останню монографію з історії української архітектури [6]. 

Однією з головних причин зазначеної ситуації є, на наш погляд, особливе 
місце сакральних будівель та сакральної функції в цілому в житті будь-якого 
суспільства незалежно від відмінностей у розвитку його соціально-економічних 
відносин, особливостях політичної організації або етноконфесійної специфіки. 
При всій важливості замків, палаців, ратуш, магістратів і сили силенної інших 
типів будівель всі вони виконували порівняно вузьке коло функцій переважно 
утилітарного характеру (оборонних, житлових, торговельних, виробничих та 
інш.), помітно поступаючись культовим спорудам за рівнем своєї суспільної 
значимості. Престиж та соціальний статус будь-якої країни, місцевості і навіть 
окремого поселення втілювався, насамперед, в архітектурі розташованих там 
храмів, які традиційно відігравали роль своєрідного символа і навіть індикатора 
відповідної суспільної групи (великого етносу чи маленької народності, міської, 
сільської чи сусідської общини, конфесійного чи професійного осередку тощо). 
Невипадково саме в сакральній архітектурі знайшли відображення всі найбільш 
значні тенденції, течії та прийоми будівельного мистецтва, перетворивши храм 
на найбільш складний за своїми об’ємно-просторовими, інженерно-технічними 
та художньо-декоративними характеристиками тип споруди. 

Важливо відзначити, що тенденція до розгляду традиційного сакрального 
будівництва в якості особливого напрямку української дерев’яної архітектури, а 
отже й особливого, порівняно незалежного об’єкта дослідження стала набувати 
більш послідовного та завершеного характеру вже у повоєнний період розвитку 
вітчизняного архітектурознавства, супроводжуючись при цьому обов’язковою 
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фіксацією приналежності кожної досліджуваної будівлі до певної регіональної 
школи, локальної течії або типу. Звичайно, конкретна форма і глибина наукової 
обґрунтованості зазначеної оцінки помітно відрізнялися в залежності від рівня 
дослідженості окремих регіональних напрямків у розвитку дерев’яних храмів 
України, особливостей авторського підходу до зазначеного явища, розмірів та 
специфіки видання (наукової статті, монографії, каталогу-довідника, науково-
популярного нарису, путівника, фотоальбому тощо) і багатьох інших факторів. 
У роботах Г.Логвина і П.Юрченка [7], наприклад, характеристика регіональних 
особливостей в архітектурі традиційних сакральних будівель України полягала, 
насамперед, у ґрунтовному описі властивих для них комплексів композиційних, 
конструктивних і декоративно-художніх ознак, доповнених в разі необхідності 
фотографіями, рисунками і обмірними кресленнями найбільш показових зразків 
дерев’яних храмів. Подібний підхід до встановлення усталених територіальних 
відмінностей у традиційному вітчизняному храмобудуванні був притаманний і 
двом іншим відомим дослідникам цього явища С.Таранушенку та І.Могитичу 
(відповідно на матеріалі Лівобережної України та Карпатського регіону), хоча в 
обох цих випадках він був додатково ускладнений ґрунтовним аналізом систем 
пропорціонування українських дерев’яних церков та виявленням впливу цього 
фактору на формуванні в їхній архітектурі різних регіональних шкіл [8]. 

Особливої популярності зазначений напрямок дослідження традиційного 
сакрального будівництва України набув останнім часом,  помітно потіснивши з 
провідних позицій такі традиційні аспекти типологічного вивчення цього явища 
як морфологічний та художньо-стильовий [9]. Безперечно, відчутні зміни в цій 
галузі вітчизняного архітектурознавства були обумовлені, передусім, загальною 
лібералізацією ідеологічної атмосфери в Україні у 1990-2010-х рр. і зникненням 
сумнозвісних атеїстичних обмежень недавнього минулого, призвівши до появи 
в ній цілої низки нових авторів, нових підходів та нових жанрів архітектурної 
регіоналістики. Чи не найбільш помітне місце серед них посідають різноманітні 
науково-популярні видання, присвячені особливостям традиційного культового 
будівництва України, причому регіональний підхід до цього явища знайшов 
своє відображення навіть в структурі таких доступних за своєю формою видань 
як фотоальбоми [10]. Показово, що до науково-популярного жанру 
неодноразово зверталися як згадувані раніше представники старшого покоління 
дослідників вітчизняного храмобудування Г.Логвин і П.Юрченко [11], так і їхні 
наступники (Л.Прибега, В.Завада, В.Вечерський та ін.) [12], аніскільки не 
послабивши при цьому наукової значимості їхніх спостережень. Водночас з 
цим зусиллями П. Макушенка, І.Могитича, Л.Прибеги, В.Завади, В.Слободяна 
та інших авторів продовжувалося ретельне натурне обстеження одного з 
найбільш характерних для українського національного зодчества пластів 
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архітектурної спадщини, що в комплексі з допоміжними історичними 
джерелами дозволило дещо уточнити уявлення про регіональні школи 
традиційного вітчизняного храмобудування і їх цілісну, історично сформовану 
систему в цілому. 

Не менш значною тенденцією у дослідженнях територіальної організації 
одного з найбільш складних видів українського народного будівництва є дедалі 
ширше впровадження в цій галузі знань нових, запозичених в інших наукових 
дисциплінах засобів комплексного типологічного аналізу об’єктів історичного 
середовища, серед яких особливо слід виділити використання в окремих працях 
деяких прийомів ареальних досліджень. Щоправда, у публікаціях П.Юрченка, 
Т. Геврика, Л.Прибеги та інших авторів карти поширення в Україні 
регіональних типів дерев’яних храмів зустрічалися і раніше, проте в кожному з 
цих випадків вони були використані не стільки для виявлення певних історико-
архітектурних ареалів, скільки в якості допоміжного ілюстративного матеріалу 
до текстової частини дослідження [13]. З погляду на це, представлені у останній 
монографії Я.Тараса [14] картографічні матеріали слід визнати важливим 
кроком на шляху до подальшої об’єктивізації та поглиблення існуючих уявлень 
про регіональні відмінності в архітектурі українських дерев’яних церков, 
помітно наближаючи їх до рівня відповідних ареальних досліджень народного 
житла та інших видів традиційних дерев’яних будівель України. 

Звичайно, окреслена картина розвитку сучасних уявлень про особливості 
територіальної організації одного з найскладніших видів української дерев’яної 
архітектури не вичерпує всього різноманіття існуючих підходів та поглядів на 
вивчення цього явища. Разом з тим, навіть така побіжна оцінка сучасного стану 
регіональних досліджень традиційного вітчизняного храмобудування свідчить 
про те, що всі вони так чи інакше спрямовані на досягнення єдиного кінцевого 
результату – віднесення зазначеної групи будівель до тих чи інших історичних 
регіонів і земель України (Буковини, Волині, Галичини, Закарпаття, Київщини, 
Поділля, Слобожанщини та інш.). Подібна цілеспрямованість та одностайність 
у дослідженні регіональних особливостей в архітектурі українських дерев’яних 
церков, на перший погляд, є свідченням досить високого рівня розвитку цього 
напрямку архітектурної регіоналістики в Україні, проте при більш уважному 
вивченні являє собою сумлінне заповнення історико-архітектурним матеріалом 
заздалегідь заготовлених регіональних ніш, головні ознаки яких (територіальні, 
томонімічні, ландшафтні, історико-культурні тощо) сформувалися досить давно 
і чітко зафіксовані історичними джерелами. Показово, що у багатьох випадках 
встановлені дослідниками композиційні, конструктивні і декоративно-художні 
ознаки окремих регіональних типів дерев’яних храмів посідають в окресленій 
ними картині розвитку традиційної сакральної архітектури України допоміжне, 
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похідне від зазначених територіальних кліше місце, що знаходить відображення 
як в загальній структурі подібних видань [15], так і в характеристиці окремих 
аспектів історії вітчизняного храмобудування.  

Неабиякий “внесок” у формування такого уніфікованого і, рештою-решт, 
спрощеного погляду на територіальну організацію зазначеного явища внесли й 
етнографи, а також представники інших історичних дисциплін, які займаються 
проблемами української традиційної культури (зокрема, будівельної) і, цілком 
природно, відштовхуються від концепції синкретизму і цілковитої структурної 
цілісності її окремих компонентів. При всій теоретичній привабливості подібної 
концепції хронологічний діапазон переважної більшості зафіксованих в Україні 
дерев’яних храмів (ХУІ – поч. ХХ ст.) відчутно відрізняється від аналогічного 
показника (середина ХІХ – п. пол. ХХ ст.) для решти виявлених тут 
традиційних типів споруд, що істотно ускладнює безпосереднє співставлення 
цих явищ одне з одним. До цього необхідно додати, що значна частина 
зафіксованих в Україні класичних форм народного житла та господарських 
споруд, насправді, виникли порівняно пізно [16], а їх зв’язок з більш ранніми 
фазами розвитку вітчизняного зодчества багатьма поколіннями краєзнавців, 
істориків, етнографів, археологів, мистецтвознавців та істориків архітектури 
ґрунтувався здебільшого на підставі їх романтичного ставлення до української 
народної культури в цілому. При всій повазі до цього явища, деякі 
найважливіші для нього характеристики на зразок історико-етнографічного 
районування України, не можуть бути безпосередньо перенесені на традиційне 
вітчизняне храмобудування і, зокрема, на історично сформовану в ньому 
систему регіональних шкіл, локальних течій і будівельних осередків. 
вимагаючи їх всебічного та ґрунтовного дослідження. 

Дедалі більше усвідомлення певних розбіжностей між етнографічним та 
історико-архітектурним підходами до дослідження українського дерев’яного 
зодчества та його територіальної організації обумовило створення особливого, 
архітектурно-етнографічного районування України, відмінного від її звичного 
історико-етнографічного поділу. Попри важливе значення цього нововведення 
у розвитку вітчизняного архітектурознавства, позиції окремих авторів стосовно 
можливості виділення традиційного сакрального будівництва України в якості 
особливого, незалежного об’єкта регіональних досліджень дещо відрізняються 
одна від одної, Л.Прибега, наприклад, пропонує розглядати українські дерев’яні 
храми в комплексі з іншими традиційними будівлями з використанням досвіду 
історико-етнографічного районування [17], в той час як Я.Тарас, навпаки, не 
лише обґрунтував, але й розробив свою досить складну і розгалужену систему 
архітектурно-етнографічного районування України виключно для традиційного 
вітчизняного храмобудування [18]. На жаль, ентузіазм львівського вченого не 
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був підкріплений достатнім рівнем дослідженості цього явища, що призвело до 
цілої низки суперечливих і навіть помилкових висновків щодо територіальної 
структури традиційного вітчизняного храмобудування, детальніше розглянутих 
у ґрунтовній рецензії В.Слободяна та О.Бойко [19]. Важливо підкреслити, що 
певна плутанина у назвах окремих регіональних шкіл і типів храмів, визначенні 
їхніх характеристик і ареалів поширення в тій чи іншій мірі властива більшості 
досліджень зазначеної проблеми, що на думку того ж таки Я.Тараса «пов’язано 
з недостатньо глибоким вивченням народного будівництва» [20]. 

Серед головних причин відставання зазначеного напрямку архітектурної 
регіоналістики слід виділити, насамперед, недостатнє врахування специфічних 
для традиційного вітчизняного храмобудування особливостей функціонування і 
самого процесу створення храму - вибору зразка для його будівництва, пошуків 
майстрів для реалізації відповідного задуму, впливу громади на проектування і 
будівництво дерев’яних церков тощо. Досить важливу роль у відтворенні цього 
складного процесу, відмінного від зведення інших історичних типів будівель в 
Україні, відіграють старовинні документи (насамперед, договори і контракти на 
будівництво храмів), використання яких дозволило цілій низці авторів не тільки 
розширити існуючі уявлення про специфіку традиційної культової архітектури, 
але й встановити найголовніші особливості і причини формування її своєрідної 
територіальної організації. С.Таранушенко, наприклад, згадує у своїй книзі про 
“Заповіт” Василя Загоровського 1577 р., згідно з яким новий дерев’яний храм у 
Суходолах мав бути зведений на зразок Іллінської церкви у місті Володимирі-
Волинському, розташованому на відстані лише 20 км від зазначеного села [21]. 
Порівняно невеликі відстані між місцем зведення цілої низки дерев’яних храмів 
Лівобережної України та їхніми прототипами зафіксовані і в кількох наведених 
С.Таранушенком контрактах ХУШ ст., причому в одному з них є досить цікаве 
свідчення про використання в якості прототипів для будівництва Вознесенської 
церкви у Березному Чернігівської області розташованих у тому ж таки містечку 
Благовіщенського та Покровського храмів [22]. 

Не менш важливий аспект у дослідженні територіальних відмінностей в 
традиційному культовому будівництві України дозволяють розкрити наведені у 
вищезгаданих документах відомості про умовний радіус діяльності запрошених 
для відповідних проектно-будівельних робіт майстрів по відношенню до місця 
розташування зведених ними храмів. Чи не найбільше свідчень про походження 
авторів багатьох унікальних творів традиційного вітчизняного храмобудування 
збереглося у західних регіонах України, що цілком зрозуміло з погляду на дещо 
менші масштаби здійснюваних тут у 1940-80-х рр. атеїстистичних компаній і їх 
негативних наслідків як для пам’яток дерев’яного зодчества, так і старовинних 
документів з історії їхнього будівництва. Ця обставина дозволила М.Драгану, 
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П.Макушенку, І.Могитичу, В.Слободяну та іншим авторам виявити цілу низку 
порівняно невеликих будівельних осередків та центрів у традиційній сакральній 
архітектурі Бойківщини, Буковини, Волині, Галичини, Гуцульщини, Закарпаття 
та інших регіонів Західної України. Напрочуд показовою в цьому відношенні є 
діяльність відомого бойківського майстра др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст. Луки 
Снігура з Погара, творчий доробок якого дорівнював спорудженню семи і 
реконструкції п’яти дерев’яних храмів, охоплюючи при цьому порівняно 
невелику частину Сколівського та Турківського районів сучасної Львівської 
області навколо його рідного села Погар [23]. Цікаво, що у др. пол. ХІХ ст. в 
протилежній, північній, частині Галичині був відомий ще один подібний за 
кількістю споруджених та реконструйованих дерев’яних храмів будівельний 
осередок народного майстра Івана Васенька з містечка Кам’янки Струмилової 
(теперішня Кам’янка-Бузька), ареал діяльності якого теж охоплював порівняно 
невелику територію Кам’янко-Бузького та Бузького районів сучасної 
Львівщини, безпосередньо прилеглу до вищезгаданого галицького 
містечка [24]. 

Звичайно, внаслідок згаданих вище складних умов розвитку традиційної 
культової архітектури у Центральній та Лівобережній Україні подібних джерел 
про діяльність тут окремих майстрів і пов’язаних з ними будівельних осередків 
збереглося значно менше, проте навіть нечисленні згадки про їхнє походження 
та ареал впливу на будівництво дерев’яних храмів свідчать про універсальний 
характер розглянутих вище закономірностей формування місцевих будівельних 
шкіл в різних регіонах країни. Згадувану раніше Вознесенську церкву у Березні 
на Чернігівщині, наприклад, збудував відомий майстер Панас Шолудько з міста 
Ніжина, розташованого на території тої ж таки Чернігівської області на відстані 
30 км [25]. Такий же порівняно невеликий радіус діяльності народних майстрів 
був характерний і для традиційного храмобудування іншої, волинської, частини 
Українського Полісся, що добре простежується, зокрема, на прикладі соборної 
церкви Воскресіння у місті Ковелі, зведеної у 1782 році “селянином с. Мизова 
Дадинцем” [26]. Не менш цікавим свідченням є згадка про те, що церкву Різдва 
Богородиці у Жолобному (під Новоградом-Волинським на Житомирщині) було 
зведено у 1847 році “майстром селянином с. Липок Рівненського повіту Іваном 
Ничипоруком”, де незадовго до цього (у 1841 році) ним було побудовано храм, 
який за всіма своїми ознаками став прототипом для спорудження у 1840-х рр. 
цілої низки подібних будівель в цій частині південно-східної Волині [27]. 

Крім вищезгаданих факторів важливу роль у формуванні територіальних 
відмінностей в архітектурі українських дерев’яних храмів відігравала активна 
участь у процесі їхнього створення громади, починаючи від вибору прототипу 
для будівництва та його пристосування до нових умов (іншого містобудівного і 
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природно-ландшафтного оточення, властивих для населення регіону художньо-
стильових пріоритетів та інш.) і кінчаючи безпосередньою участю громади у 
допоміжних та будівельних роботах. До цього слід додати, що досить значний 
вплив на формування «місцевих діалектів» у традиційній культовій архітектурі 
України мала розповсюджена тут з давніх давен практика купівлі, перенесення і 
використання (цілковитого або часткового) старих дерев’яних храмів й окремих 
їх елементів для зведення нових культових будівель, причому для влаштування 
православних церков з інших місць подекуди перевозилися і пристосовувалися 
навіть храми інших конфесій включаючи римо-католицьку. Не заглиблюючись 
у детальні описи цих архаїчних традицій, ґрунтовніше розглянутих в окремому 
дослідженні на матеріалі Полісся [28], підкреслимо, що «переміщення» старих 
культових будівель на території регіону здійснювалися лише в межах порівняно 
невеликих географічних ареалів, ще більше посилюючи тим самим регіональне  
різноманіття традиційного вітчизняного храмобудування. 

Незважаючи на безперечну наукову цінність вищезгаданих контрактів та 
інших документів з історії будівництва дерев’яних церков у різних місцевостях 
України, вони охоплюють лише незначну частину величезного і різноманітного 
масиву зафіксованих тут зразків традиційної сакральної архітектури. Природно, 
що глибоке і всебічне вивчення її регіональних відмінностей вимагає залучення 
матеріалів безпосереднього натурного обстеження зазначеної групи пам’яток (а 
в разі необхідності і їхніх аналогів в інших регіонах Європи) з їх комплексною 
типологічною оцінкою у контексті феномену територіальності неоднорідності 
цього явища. Саме ці споріднені спільними композиційними, пропорційними, 
конструктивними та декоративно-художніми ознаками, а також певним ареалом 
розповсюдження групи сакральних будівель виступають первинною основою 
складної територіальної структури традиційного вітчизняного храмобудування, 
що переконливо показали у своїх працях С.Таранушенко, П.Юрченко, Г.Логвин 
та інші автори. Г.Логвин, наприклад, незважаючи на принципову спорідненість 
об’ємно-просторового рішення переважної більшості закарпатських дерев’яних 
храмів, пов’язану з характерною для них асиметричною композицією головних 
об’ємів і влаштуванням із заходу високої каркасної дзвіниці, додатково виділяє 
тут дві локальні групи храмів – крайниківську (хустську) і межигірську. Перша 
з них локалізується у південній, передгірній частині регіону та відрізняється 
струнким силуетом, підкреслено вертикальними пропорціями та характерним 
шпилястим завершенням каркасної дзвіниці, багато в чому нагадуючи найкращі 
зразки т.зв. “марамароської готики” у традиційному храмобудуванні сусідньої 
Румунії [29]. Ареал поширення другої виділеної Г.Логвином групи дерев’яних 
храмів – межигірської – охоплює прилеглі до Львівщини та Івано-Франківщини 
північні, гірські, райони Закарпаття, причому будівлі цієї групи, на відміну від 
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церков крайниківського типу, відрізняються більш спокійними врівноваженими 
пропорціями, а також характерними бароковими формами завершення та інших 
елементів споруди [30]. 

Досить помітне місце у вивченні зазначеного аспекту історії традиційного 
вітчизняного храмобудування посідає також відома монографія С.Таранушенка 
про архітектуру дерев’яних церков Лівобережної України [31], в якій знайшов 
відображення весь розмаїтий досвід дослідження територіальних відмінностей 
українського дерев’яного зодчества починаючи з 1920-х рр. Робота побудована 
на типологічному співставленні 65 обстежених на території регіону сакральних 
будівель ХVII – поч.XIX ст., здійсненому дослідником з врахуванням цілого 
комплексу планувальних, об’ємно-просторових, пропорційних, конструктивних 
та художньо-декоративних ознак. Використання вченим такого багатомірного 
комплексного аналізу зазначеної групи історичних об’єктів дозволило йому 
виділити на території Лівобережної України цілу систему різних за масштабами 
архітектурно-будівельних шкіл, починаючи від лиманської (на Харківщині) у 
складі 11 культових споруд і кінчаючи такими зовсім невеликими локальними 
групами як охтирська та лебединська (обидві на Сумщині), які складалися лише 
з кількох споріднених художньо-стильовим рішенням дерев’яних храмів. Тим 
самим дослідження С.Таранушенка ще раз підтвердило універсальний характер 
та важливу роль регіональних відмінностей у розвитку традиційної сакральної 
архітектури, які знайшли своє відображення на різних рівнях її територіальної 
організації, влучно названих вченим «архітектурними діалектами» українського 
народного будівництва. 

Слід відзначити, що з іменем цього видатного вченого пов’язане також 
вивчення одного з найбільш архаїчних та найважливіших в історії українського 
зодчества регіонів – Полісся, хоча послідовне та цілеспрямоване дослідження 
територіальних відмінностей в архітектурі зазначеної групи дерев’яних храмів 
довелося продовжувати учням та послідовникам С.Таранушенка. Це дозволило 
виявити у традиційному сакральному будівництві регіону чотири локальні типи 
церков (архаїчний, волинський, київський та північно-поліський) з своїми чітко 
оскресленими комплексами архітектурно-художніх та конструктивних ознак, а 
також особливими художньо-стильовими пріоритетами, динамікою розвитку та 
ареалами поширення [32]. Певний виняток з правила становить лише архаїчний 
тип поліських дерев’яних храмів з властивим для нього чотирисхилим наметом 
та іншими реліктовими формами традиційного вітчизняного храмобудування, 
який в давнину був відомий у більшості регіонів України, проте в силу тривалої 
ізоляції і уповільненого розвитку деяких районів Центрального (Прип’ятського) 
Полісся найдовше “затримався” саме в цій частині досліджуваного регіону [33]. 
Зовсім інша ситуація склалася на Заході та Сході Полісся з властивими для них 
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інтенсивними контактами з іншими регіонами і країнами Європи, де з певними 
хронологічними відмінностями і під впливом різних художньо-стильових течій 
(відповідно ренесансних та барокових) сформувалися два найбільші за своїми 
масштабами і ареалами поширення локальні типи поліських дерев’яних 
храмів – волинський і київський [34]. І, нарешті, остання з перелічених груп 
культових будівель – північнополіська – є найменшою за кількістю 
зафіксованих зразків і територією побутування, яка вузькою смугою тягнеться 
вздовж верхньої течії р. Прип’яті і українсько-білоруського пограниччя, 
являючи собою лише незначну частину величезного масиву безверхих храмів 
Білорусі, Литви та Польщі [35]. 

Наведений вище приклад дослідження усталених локальних відмінностей 
у традиційній сакральній архітектурі Полісся показовий ще й тим, що дозволив 
зафіксувати важливу роль у їхньому формуванні цілої низки таких провідних 
архітектурних стилів як готика, ренесанс, бароко та класицизм [36]. Це свідчить 
про те, що властива для традиційного храмобудування структура регіональних 
шкіл та локальних осередків не лише була невід’ємною складовою історичного 
розвитку цього явища разом з його художньо-стильовими, композиційними та 
конструктивними характеристиками, але й відігравала у вищезгаданому процесі 
особливу, інтегруючу роль Звідси випливає така характерна для українського 
народного будівництва риса як локальна обумовленість переважної більшості її 
елементів і проявів, включаючи різноманітні зовнішні впливи, інновації і течії, 
виникнення та поширення яких, як правило, відбувалося у певних географічних 
ареалах. Ця унікальна особливість традиційного культового зодчества України 
неодноразово відзначалася багатьма вітчизняними і зарубіжними дослідниками 
цього явища, зайвий раз підтверджуючи особливу роль регіонального фактору 
у розвитку комплексного типологічного аналізу зазначеного феномену. 

Звичайно, розглянуті вище матеріали з історії формування 
територіальних відмінностей у традиційному вітчизняному храмобудуванні не 
можуть охопити всього різноманіття сучасних підходів та методів дослідження 
цього складного явища, відображаючи реальне відставання зазначеного 
напрямку архітектурної регіоналістики в Україні. Незважаючи на це, переважна 
більшість наведених у статті матеріалів незалежно від їхнього походження чи 
авторської інтерпретації дозволяють зафіксувати одну з найбільш характерних 
особливостей української дерев’яної архітектури, пов’язану з чіткою 
ієрархічною організацією історично сформованої в ній системи регіональних 
шкіл і локальних осередків. Значення цих емпіричних по суті спостережень ще 
більше зростає з погляду на унікальні результати комплексних досліджень 
феномену територіальної неоднорідності в історії культури, які досягнуті 
останнім часом вітчизняними та зарубіжними вченими в галузі регіоналістики 
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та пов’язані з відкриттям ними універсального  характеру ієрархічних 
принципів територіальної організації будь-якої культури на всіх етапах її 
історичного розвитку [37]. Цілком природно, що розв’язання досліджуваної 
нами проблеми вимагає поглибленого вивчення місця кожного з розглянутих 
вище факторів (закономірностей вибору зразків для спорудження храму, 
умовного радіусу діяльності майстрів тощо) та їх взаємодії один о одним у 
процесі формування територіальних відмінностей у традиційному культовому 
будівництві України. Разом з тим, лише за цієї умови, а також з використанням 
найкращих досягнень українських та зарубіжних вчених в галузі регіональних 
досліджень архітектурного середовища можливе об’єктивне, всебічне і науково 
обґрунтоване виявлення специфічних територіальних параметрів традиційного 
вітчизняного храмобудування та його внутрішньої структури. 
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Аннотация 

На основании комплексного анализа материалов и источников по истории 
формирования территориальных отличий в традиционном культовом зодчестве  
Украины выявляется свойственная ему иерархическая система региональных 
школ и локальных течений со своими особыми территориальными 
параметрами. 

Ключевые слова: территориальный, региональный, локальный, школа, 
тип, храм, традиционный, сакральный.

 
Summary 

On the basis of complex study of materials and sourcees of the history of 
territorial differences in traditional sacral architecture of Ukraine is ascertained the 
characteristic hierarchistic system of regional sghools and local directions with their 
particular territorial features. 

Keywords: territorial, regional, local, school, type, temple, traditional, sacral. 
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72.012.6         О. В. Бачинська
старший викладач каф.

інформаційних технологій в архітектурі КНУБА
 

НЕВІДОМІ ФОРМИ АРОК У ЛІВАНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ

 
Анотація: у статті розглядаються причини появи нових форм арок у 

ліванській архітектурі першої половини ХХ сторіччя; невідомі форми арок та 
принципи їх утворення. 

Ключові слова: Ліван, арка, форма, принцип. 
 

Культура Лівану, а також і його архітектура – своєрідні, неповторні. 
Внаслідок перемішування будівельних традицій багатьох народів серед 
архітектурних форм Лівану можна знайти такі витвори, які не зустрічаються в 
інших регіонах світу. Архітектурні форми цієї країни мають невичерпні запаси 
цікавих нестандартних ідей, які можуть бути корисними і для сучасності. 

У Бейруті, столиці Лівану, на фасадах житлових будинків були виявлені 
форми арок, які не зустрічаються в інших регіонах світу. Їх вивчення необхідне 
у зв’язку з тим, що призабута історична арка повертається у сучасну 
архітектуру і цікаві формоутворення можуть бути використані архітекторами–
проектувальниками. 

Фотографії будинків у Бейруті з новими формами арок були опубліковані 
в книзі Saliba R. Beirut 1920–1940. Domestic Architecture Between Tradition and 
Modernity [1], але самі незвичайні форми арок у ліванських будівлях першої 
половини ХХ ст. раніше не вивчалися. 

Метою дослідження є виявлені нові форми арки в архітектурній спадщині 
Лівану першої половини ХХ ст. 

Ліван – країна Близького Сходу, яка з глибокої давнини знаходилася під 
владою різних держав. Загалом упродовж його розвитку дванадцять історичних 
країн впливали на формування культури та архітектури зокрема. У ХІХ на 
території країни склалася самобутня архітектура, в тому числі і житлова. Її 
стиль значно відрізнявся від сусідніх країн. 

Ліванський житловий будинок ХІХ ст. не був схожий на житло інших 
держав: горизонтально видовжений, з плоским дахом він був розкритий назовні 
великою кількістю прибудинкових житлових приміщень на відміну від житла 
сусідніх мусульманських країн, закритого від сторонніх очей. Стіни і 
прибудинкові приміщення прикрашала велика кількість різноманітних за 
формою та розмірами прорізів – дверних, віконних, маленьких для 
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провітрювання. У більшості випадків вони були арочні, хоча широко 
використовували і прямокутні форми. Для утворення міцної основи будинку 
вживали конструктивні арки, вбудовані у товщу стіни. На одному фасаді 
суміщалися арки різних форм, розмірів і функцій, утворюючи різноманітні 
композиції. Форми арок використовували прості, щоби вони витримували 
навантаження зверху, бо стіни будинку викладали з каменю чи цегли, саме 
тому складні мереживні арки зустрічалися дуже рідко. 

Стиль ліванського житла ХІХ ст. вирізнявся такими рисами: 
1) велика кількість відкритих прибудинкових приміщень – частково чи 

повністю експлуатована покрівля, багато лоджій, веранд, терас; 
2) перфорація стіни необхідними прорізами, які утворювали різні 

композиції і одночасно слугували декоративними елементами. Їх доповнювали 
функціональні деталі – сходи, балкони, веранди, тераси, решітки; 

3) широке використання різноманітних за формою, розмірами та 
призначенням арок поряд з прямокутними формами прорізів, які поєднувалися 
у найрізноманітніші композиції. 

Таким чином, не звертаючи увагу на дрібні деталі, що зустрічаються 
серед ліванського житла по одному чи два рази, цей стиль можна назвати 
«стилем прорізів і арок». 

На початку ХХ ст. після декількох століть володарювання Османської 
Туреччини Ліван опинився під Французьким Мандатом. Франція, як і інші 
країни, які підкорювали Ліван, внесла до місцевої культури загалом ще і свою 
частину культури. 

Франція в ліванську архітектуру привнесла бетон, який до цього моменту 
не був уживаним у місцевій будівельній галузі. А на території Франції саме 
відбувалася апробація нещодавно винайденого поєднання залізної арматури та 
бетону, будували перші споруди на основі каркасної системи. Ця система була 
принесена у Ліван і в житлових будинках накладена на місцевий стиль з його 
вільними композиціями прорізів і арок на фоні стіни. В результаті відбулося 
перемішування архітектурних принципів, внаслідок якого виник синтез 
місцевих і європейських традицій, як новий стиль. Основою стала французька 
каркасна система, але зовні будинок збагатили лоджії та балкони, характерні 
для місцевої архітектури. Згідно з традиціями їх часто оформлювали арочними 
формами. Оскільки створенню вільної композиції фасаду заважав каркас, ці 
принципи були закладені у розташування арок – на кожному ярусі 
використовували нову форму. 

У порівнянні з попереднім періодом арки стали суто декоративними, бо 
навантаження тепер утримував залізобетонний каркас будинку. Це дозволило 
вживати складні мереживні форми. До того ж пластичний бетон давав змогу 
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відливати будь-які форми, які раніше було складно створити з каменю чи цегли. 
Саме тому у цій своєрідній архітектурі поряд із знаними у світі простими і 
складними формами арок, місцевими зодчими були створені та уживані нові, 
досі невідомі у світі формоутворення. 

Такі незвичні арочні форми були знайдені серед житлових будинків у 
столиці Лівану – Бейруті [1]. Цікавих форм всього декілька, їх характерною 
ознакою є мереживна форма, складена з багатьох окремих частин, внаслідок 
декоративної функції, яку вони виконували, і пластичного бетону, з якого їх 
відливали. Вони утворені за незвичними принципами, вивчення яких може дати 
поштовх подальшому розвитку арочних форм: 

1. Збагачення форм уступами. На фасадах житлових будинків були 
виявлені вже відомі підковоподібна, цибуляста, дзвоноподібна арки, але їх 
особливістю є наявність уступу. Уступ у даному випадку це – перехід від 
прямої стійки до криволінійної форми у вигляді сходинки. Уступи можуть бути 
різної форми, серед арок у Бейруті зустрічаються відступи від нижньої ширини 
криволінійної частини арки у вигляді прямокутника, трикутника та 
криволінійного контуру (рис. 1, 1–а, б, в). 

2. Додавання елементів між формами арки. Трьохлопатеві  форми арок 
ускладнює додавання інших елементів у проміжках між лопатями. Серед арок у 
Бейруті знайдені приклади трьохлопатевої арки з прямокутними уступами та 
трьохлопатевої хрестової з оберненими арками у проміжках, що утворюють 
форми на зразок мережива (рис. 1, 2–а, б). 

3. Додавання елементів між формами арки та заміна замкового 
каменю отвором. До попереднього принципу ускладнення трьохлопатевої 
форми прямокутними уступами додається утворення ромбовидного отвору 
замість замкового каменю, що загалом суперечить тектоніці (виймання 
замкового каменю руйнувало арочну конструкцію, якщо вона складалася із 
каменю чи цегли), але стає можливим при використанні залізобетонних 
конструкцій (рис. 1, 3–а, б). 

4. Розтягування арки з утворенням горизонтальної перемички. 
Принцип, який трансформує вже відомі цибулясту та кілеподібну форми арок – 
дві половини арки розсуваються без усіляких деформацій, арка при цьому 
отримує горизонтальну перемичку і нові видовжені пропорції. Вона 
сприймається зовсім по-іншому, тому її можна охарактеризувати, як різновид 
вже відомої форми (рис. 1, 4–а, б).  

5. Розтягування арки і заміна замкового каменю отвором. Цей принцип 
трансформує кілеподібну форму арки розтягуванням, внаслідок чого вона 
отримує деформовані горизонтально видовжені пропорції, окрім того, замість 
замкового каменю арка дістає отвір у вигляді ромбу (рис. 1, 5–а, б). 
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Рис. 1. Форми і принципи утворення унікальних арок у житловій архітектурі 
Бейруту першої половини ХХ ст. 

1. Збагачення форм уступами 

2. Додавання елементів між формами арок 

3. Додавання елементів між формами арки та заміна замкового каменю отвором 

б) принцип утворення а) форма арки 

а) форма арки б) принцип утворення 

а) форма арки б) принцип утворення 

в) форма уступів 
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а) 

4. Розтягування арки з утворенням горизонтальної перемички 

а) форма арки б) принцип утворення 

5. Розтягування арки і заміна замкового каменю отвором 

а) форма арки б) принцип утворення 

6. Розтягування арки з утворенням перемички зі споріднених форм 

а) форма арки б) принцип утворення 

Рис. 1. Продовження. 
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6. Розтягування арки з утворенням перемички зі споріднених форм. Ця 
найскладніша з усіх виявлених арок демонструє, що можна утворити з простої 
трьохлопатевої хрестової арки – для видовження використаний принцип 
відображення, збагачений додатковими вставками з обернених арок, на 
горизонтальну перемичку опущена трьохлопатева арка. Ця дивовижна форма 
увібрала в себе багато з принципів, виявлених в арочних формах житлових 
будинків Бейруту. 

Таким чином, поєднання різноманітних традицій в ліванській архітектурі 
утворило синтез арочних форм, що є невичерпним для збагачення світової 
архітектури. Самі арки мають специфічні риси ліванського стилю, частиною 
якого вони є: складні мереживні форми, які в інших архітектурних стилях 
необхідно використовувати обережно, та багато горизонтально видовжених 
форм, виникнення яких пов’язане з оформленням балконів, довших, ніж віконні 
прорізи. Складні арочні форми засновані на відомих і достатньо простих, що 
вказує на можливість використання досліджених принципів у формотворчості і 
далі. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются причины появления новых форм арок в 

ливанской архитектуре первой половины ХХ века; неизвестные до сих пор 
формы арок и принципы их образования. 

Ключевые слова: Ливан, арка, форма, принцип. 
 

The summary 
The reasons of occurrence of the new forms of arches in the Lebanese 

architecture of first half XX centuries; the unknown forms of arches and principles of 
their creation are considered in clause. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ 
АВТОХТОННИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА

Анотація: принципи формування архітектурного середовища, що 
історично склались в традиційній українській архітектурі, відображають 
послідовну позицію комплексного екологічного підходу до архітектури та 
будівництва. В статті розглядаються перспективи використання досвіду 
традиційної для України методики формування екологічного архітектурного 
середовища, його значення для розвитку архітектурної науки і практики, в 
умовах зростаючої актуальності екологічної проблематики. 

Ключові слова: українська архітектура, екологічні принципи.

Постановка проблеми. Протягом історичного розвитку українська 
архітектура створила особливу методику формування архітектурного 
середовища на екологічних засадах. В наш час, під впливом різних обставин 
об’єктивного та суб’єктивного характеру, це досягнення традиційної 
української архітектури виявилося практично втраченим. Зважаючи на 
особливу актуальність екологічного підходу до формування архітектурного 
середовища, питання про можливі напрямки наукової та практичної діяльності 
в галузі розвитку української архітектури вимагає окремого дослідження щодо 
збереження і відтворення в майбутньому, наскільки це можливо в нових 
умовах, її традиційної екологічної спрямованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та публікації 
стосовно проблеми, яка підлягає розгляду, переважно торкаються певних 
конкретних аспектів питання, і їх можна поділити на кілька тематичних циклів, 
які включають дослідження, що стосуються наукової методологічної бази; 
наукові праці про загальні проблеми формування української культури, про 
археологію, народне мистецтво та історію архітектури України і суміжних 
земель, про екологічні та архітектурні проблеми сучасного розвитку міст, 
архітектурну організацію рекреаційної інфраструктури і про сучасні 
дослідження загальних проблем екології. Ці літературні джерела дають змогу 
вирішувати поставлене у дослідженні питання на засадах системного підходу.
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Мета статті. На основі аналізу екологічних принципів формування 
середовища, характерних для української традиційної архітектури, розглянути 
потенціальні можливості їх застосування в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд досягнень 
української традиційної архітектури в контексті архітектурної творчості світу 
дає підстави говорити про те, що вона, перебуваючи в постійних активних 
контактах з Європою та світом, створила не тільки оригінальні архітектурні 
об’єкти, але й послідовно реалізовану концепцію формування архітектурного 
середовища згідно з власними, автохтонними екологічними принципами [1].

Аналіз методичних здобутків української архітектури в аспекті пов'язання 
з природою дозволяє визначити притаманні їй найважливіші екологічні 
характеристики. Зокрема, для давніх українських осель був характерним 
розосереджений спосіб забудови, композиційно і функціонально пов’язаної з 
природним довкіллям; в розплануванні і забудові міст, сіл, архітектурних 
ансамблів практично ніколи не застосовувались геометричні методи 
композиції; в будівництві використовувались тільки екологічні матеріали і 
екологічні конструктивні методи; масштабність архітектури була співзвучною 
масштабності навколишньої природи, зокрема масштабності дерев; зміна 
архітектури відбувалася подібно до зміни поколінь в природі – поступово, і не 
залишаючи непоправних наслідків; у функціональному відношенні 
архітектурне вирішення тісно пов’язують з життям природи у всіх його 
проявах; архітектурний образ споруди або ансамблю органічно включав 
об’єкти місцевої природи – скелі, водні поверхні, елементи ландшафту, в 
мистецькому аспекті будинки разом з їх оточенням наче виростали з природної 
основи і поєднувались з нею; архітектурні форми часто були інспіровані 
формами природних об’єктів; в колористиці архітектурної композиції 
застосовувався характерний для природи принцип контрастного виділення з 
оточення найважливішої будівлі або особливо важливого її елементу, а в 
композиції архітектурних ансамблів – властивий природі „принцип 
антиномії” – метод контрастного протиставлення елементів; тематичний та 
ідеологічний зміст довкілля формувався поєднанням символічного понятійного 
насичення природних і антропогенних елементів оточення. Принципи 
формування екологічної архітектури, що застосовувались в Україні, є 
автохтонними. Вони послідовно проявляються не лише стосовно окремих 
архітектурних споруд, але також у формуванні і композиції великих 
містобудівельних об’єктів. Аналіз архітектурно-просторового вирішення давніх 
українських міст, скельних замкових комплексів, історичних українських 
столиць підтверджує екологічне пов’язання їх архітектури з навколишнім 
природним середовищем. Традиційна українська архітектура дає нам унікальні 
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приклади композицій, що мають екологічний характер, це є її характерною 
ознакою і становить основну суть внеску традиційної української архітектури в 
світову архітектуру. 

Застосування традиційних для України архітектурних методів різною 
мірою проявляється також у формуванні довкілля в Україні ХІV - поч. ХХ ст., 
проте під впливом ряду чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру, існуюча ситуація підлягала змінам, що перешкоджали розвитку 
екологічного характеру української архітектури. Зокрема, причиною такого 
роду змін була необхідність перебудови оборонних систем міст, удосконалення 
пожежної безпеки та технічні питання; надання містам Магдебурзького права, 
впровадження у державі нових систем адміністративного управління; 
намагання виконувати вимоги світової архітектурної моди, міркування 
престижу; необхідність забезпечити особливі умови для різних етнічних та 
релігійних груп населення; прямий адміністративний тиск з боку державного 
управління з метою примусити мешканців застосовувати ті чи інші архітектурні 
рішення; викликані посиленим економічним розвитком та новими політичними 
реаліями процеси росту населення міст та підвищення рівня урбанізації 
територій. У переважній своїй більшості, в аспекті пов'язання архітектури з 
природою, усі ці зміни діяли всупереч екологічним засадам традиційної 
української архітектури. Аналогічним був вплив на розвиток традиційної 
української архітектури урбаністичної діяльності Російської імперії, що була 
спрямована на уніфікацію архітектури міст у межах всієї держави. У результаті 
перебудови міста України втратили пов’язання свого архітектурного вирішення 
з навколишньою природою, а також з історією і минулим країни. Методи 
архітектурної діяльності, започатковані в імперіальні часи, переважно були 
збережені також в радянський період, коли нове будівництво здійснювалося за 
методом багатоповерхової забудови, був ліквідований традиційний спосіб 
забудови сіл, у ході індустріалізації були втрачені природні об'єкти і території, 
які мають для краєвиду України принципово важливе значення. Істотних змін у 
стосунку до природного довкілля в архітектурі українських міст і сіл не 
відбулося і в пострадянський період. 

Для сучасного етапу світового розвитку характерне загальне 
усвідомлення важливості екологічного підходу до всіх сфер людської 
діяльності, в тому числі і до формування життєвого середовища. Сучасна 
екологія з суто біологічної науки перетворилася на цілий цикл знань, увібравши 
в себе розділи інших наук [2,c.45]. Більшість вчених, які працюють в галузі 
екології, дотримуються погляду, що екологію як науку слід розглядати дуже 
широко, з позицій формування нової філософії життя, і підкреслюють, що 
діяльність в сфері екології у наш час має отримати всезагальний характер. 
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Потрібно, щоб „екологічною ” стала наша свідомість, поведінка, культура. [2, 
с. 254]. Мова іде й про такі нові питання, як екологічна етика, а навіть „екологія 
душі ”. Вважають, що настав час гармонізувати життєдіяльність суспільства на 
базі екологічних принципів, а серед них чільне місце займає філософія життя 
людини, суспільства, в основу якої мають бути покладені культурні й духовні 
традиції [2, с.403]. 

Еталон екологічного формування довкілля давно був сформований і 
перевірений тисячолітньою практикою традиційної архітектури України. Тут 
була вироблена гармонійна єдність між світоглядом, філософією, 
архітектурним облаштуванням довкілля, поведінкою, звичаями та традиціями, 
що дозволяли суспільству жити в партнерських стосунках з природою, не 
наносячи їй непоправних втрат. Основне досягнення української архітектури в 
плані екології довкілля – це комплексність і послідовність в побудові 
екологічно-орієнтованої моделі суспільства. Саме такого комплексного 
екологічного підходу, що охоплює всі сфери життєдіяльності, не вистачає 
сучасному суспільству. Основну увагу вчених і громадськості зосереджено на 
проблематиці т.зв. інвайронментології [3. с.5, 4, с.61] - комплексної науки про 
навколишнє середовище, яка вивчає умови його оптимального існування, 
збереження та поліпшення якості, і відповідає таким традиційним означенням, 
як охорона природи, охорона довкілля. Констатують становлення т.зв. 
прикладної або конструктивної екології, тобто науки, яка ставить своїм 
завданням вивчення конкретних проблем формування і функціонування 
природно-антропогенних та антропогенних систем, зменшення їх тиску на 
біосферу, розміщення продуктивних сил, раціональне використання сировини і 
енергії тощо. Вважають, що сучасна прикладна екологія охоплює два основних 
аспекти: охорону довкілля та раціональне користування природою [3, с.10]. 
Більшість досліджень, які виконуються в рамках цієї нової наукової 
дисципліни, стосуються не власне екології, яку визначають як науку про 
взаємовідносини організмів поміж собою і з їх довкіллям, а впливу конкретних 
антропогенних факторів на стан природного середовища, і, відповідно, 
спрямовані на пошук способів захисту від певного конкретного негативного 
антропогенного впливу. 

Дослідження екологічних принципів, втілених в традиційній українській 
архітектурі, підтверджують раціональність сучасних тенденцій в галузі 
екології, щодо необхідності впровадження змін у філософію формування 
довкілля. В основу сучасної архітектурної діяльності повинні бути покладені 
принципи, орієнтовані на формування соціально-екологічної цілісності 
середовища людини. На основі вивчення традиційної української архітектури 
як екологічного явища в контексті загального архітектурного розвитку, можна 
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сформулювати ряд практичних висновків для застосування в архітектурній 
діяльності, зокрема, в Україні. 

Очевидно, сфера можливого практичного застосування цих висновків 
охоплює передусім питання стратегічного, політичного значення, вирішення 
яких вимагає широкого фахового і громадського обговорення і прийняття 
остаточних рішень на загальнодержавному рівні. Йдеться насамперед про 
застосування в Україні засад екологічного мислення як підстави для усієї 
діяльності в сфері архітектури. Важливим методологічним висновком є 
ствердження, що екологічний стосунок суспільства і конкретних людей до 
природи є однією з принципово важливих характеристик, які визначають 
особливості та ідентичність архітектурного середовища в тій чи іншій країні. 
Територія і міста України вимагають особливої уваги з точки зору екології та 
формування краєвиду. Загалом ця теза схвалена державою і суспільством у 
багатьох програмних документах. У комплексі такі заходи означають зміну 
екологічного бачення, зрештою, відповідно до вимог, передбачених 
міжнародними документами. 

Щодо формування архітектури конкретних об’єктів, міст і регіонів, 
важливим є комплексне забезпечення охорони краєвиду на великих територіях, 
і насамперед в межах великих просторових ландшафтно-історичних зон. В 
принципі можна розглянути питання про охорону краєвиду в межах всієї 
України. Звичайно, йдеться не про вивільнення охоронюваних земель від 
виробництва і забудови, а про збереження загального архітектурного краєвиду, 
характеру ландшафту, способу поєднання архітектури з природою, формування 
архітектурного образу забудови. Певна діяльність в цьому плані в Україні 
проводиться. Наприклад, про сучасні позитивні приклади адекватного 
розуміння ролі історичного ландшафту в українському містобудуванні, 
конкретно в Чернігові та Києві, пише Т.Ф.Панченко [5, с.165-166]. В цілому, до 
визнаних завдань містобудівельної практики належить визначення охоронних 
територій навколо архітектурних пам’яток [6. с.522-524]. Ці та інші приклади, 
проте, не знімають актуальності науково обґрунтованого визначення охоронних 
територій в межах цілої України і надання цій діяльності програмованого 
характеру. У визначенні охоронних і проектованих заходів необхідно 
орієнтуватися не тільки на сучасну практику інших європейських країн, але 
вирішувати проектне питання насамперед з урахуванням власних традицій, 
зважаючи на виняткову роль природи в українській архітектурній композиції. 
Відповідно до специфічної ролі краєвидів в архітектурній побудові конкретних 
українських міст, охоронні зони повинні охоплювати доволі великі території, з 
метою збереження також традиційного ландшафтного вирішення. Потрібно 
забезпечити огляд пам'ятника в контексті його історичного ландшафтного 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 39

оточення, а також види, які розгортаються від пам'ятника на його ландшафтне 
довкілля та на міську панораму. Отже, йдеться про комплексне забезпечення 
охорони краєвиду на великих територіях, і насамперед в межах великих 
просторових ландшафтно-історичних територіальних зон, наприклад таких, як 
територія історичного Львова в межах усієї Львівської улоговини, або увесь 
великий історико-ландшафтний комплекс Давнього Галича тощо. 

Із збереженням краєвиду тісно пов’язане питання про визначення 
генерального напряму житлового будівництва в Україні. В світлі українських 
традицій малоповерхова екологічна забудова з прибудинковими власними 
ділянками має усі підстави для рейтингового економічного розгляду і для 
конкуренції з варіантом проживання родин в комунальних багатоповерхових 
багатоквартирних будинках, збудованих на соціалістичних засадах, з метою 
вибору екологічно обґрунтованого, найбільш раціонального стратегічного 
напрямку масового житлового будівництва в Україні. Загалом ця проблема у 
світі була предметом дискусій у минулому сторіччі. Проте на сучасному етапі 
будівництва в Україні є потреба на наукових засадах, відповідно до нових умов, 
ще раз розглянути питання про найраціональніший спосіб масової житлової 
забудови, найбільш прийнятний для України, власне з огляду на підтримання і 
продовження в майбутньому традицій застосування екологічних принципів 
формування архітектурного довкілля. Провівши ретроспективний аналіз 
розвитку житлового будівництва в Україні, бачимо, що щільна багатоповерхова 
забудова на її території ніколи не виникала з ініціативи автохтонного 
населення, в різні періоди вона була наслідком або нав’язаної згори 
архітектурної політики, або жорстких  економічних обставин. Дуже довгий час 
основною характеристикою українських осель була їх „квітучість”, поєднання 
архітектури з садами (власне з садами, що оточують окремі будинки садибного 
типу, а не громадськими парками серед прибуткових квартирних домів). Тому 
хоча б часткове відродження садибної міської забудови створило б передумови 
для відновлення традиційних екологічних принципів української архітектури. 
Крім того, потрібно відзначити факт успішного існування в сучасних високо 
індустріальних країнах двох альтернативних типів забудови – індивідуального, 
садибного, - і комунального, багатоквартирного. Кожний тип забудови має свої 
недоліки і позитиви. Але, враховуючи українські архітектурні традиції, які, 
безумовно, ґрунтуються на особливостях національного світобачення і 
національних уявлень про комфортне архітектурне середовище, сьогодні в 
Україні аж ніяк не можна вважати багатоквартирне комунальне житло єдиним 
прийнятним для всіх, можливим вирішенням. Малоповерхова екологічна 
забудова з використанням екологічних матеріалів та конструкцій нового 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 40

покоління, а також екологічних методів будівництва, має усі підстави для 
розвитку в майбутній українській архітектурі.

Той факт, що українська архітектура має дуже давні, власні, відшліфовані 
віками традиції послідовного і комплексного формування архітектурного 
середовища на екологічних засадах, дає підстави для цілеспрямованого 
формування в Україні сучасної, конкурентоспроможної індустрії туризму. 
Порівняно з урбанізованими містами і територіями Центральної Європи, 
екологічна архітектура України може зайняти у європейській туристичній 
системі своє належне місце. Традиційна українська архітектура дає підставу для 
того, щоби судити про сутність екологічної архітектури як про явище світового 
значення. Аналогічно до італійських міст ХV-ХVІІ ст., які справедливо 
вважають показовими об’єктами для вивчення особливостей архітектури 
ренесансу, вона створює унікальну можливість для того, щоби досліджувати на 
її прикладі особливості екологічної архітектури, як одного з двох в принципі 
можливих альтернативних способів формування довкілля. 

Вирішення питання формування матеріальної об’єктної бази для розвитку 
туризму вимагає поетапного формулювання завдань та їх реалізації. Створення 
бажаної ландшафтної ситуації доцільне у достатньо великих регіонах, які 
мають на перспективу велике туристичне значення. Вдалим прикладом такої 
території, що має привабливу ландшафтну ситуацію, видатні пам’ятки історії та 
архітектури, добрі транспортні зв’язки і можливість влаштування відповідної 
інфраструктури, є, зокрема, ландшафтна зона Національного заповідника 
„Давній Галич”. Крім формування спеціалізованих краєзнавчих туристичних 
регіонів, постає питання про історико-архітектурне, ландшафтно-краєзнавче і 
екологічне облаштування великих історичних міст та їх приміських територій, 
щоб перетворити їх на зразкові туристичні комплекси. У випадку, коли 
основною тематикою туристичного маршруту буде ознайомлення з 
традиційними для української архітектури екологічними принципами 
формування архітектурного середовища, виділена для цього маршруту 
територія вимагатиме особливо ретельного дотримання заходів щодо охорони 
історичних ландшафтів. Крім того, треба буде провести велику роботу по 
реконструкції історичної містобудівельної ситуації на певних виділених 
територіях, або експонувати історичну архітектурно-ландшафтну композицію в 
якийсь інший спосіб, наприклад, у вигляді лазерного зображення на фоні неба, 
тощо. Велика роль в такій організації відводиться рекламно-інформативним 
заходам. 

Реалізація завдання відтворення традиційного для України екологічного 
методу організації середовища означала б потребу приступити до виконання 
великого загальнодержавного плану діяльності у цьому напрямку. Зокрема, 
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потрібно було б виробити програму збереження краєвиду, природного 
довкілля і архітектурного образу України. Провідну роль у виконанні такої 
програми повинні відіграти, передусім, великі заповідні території України, 
заповідні міста і великі урбаністичні комплекси. У сучасних умовах потрібно 
діяти за принципом формування архітектурних і ландшафтних маяків, що 
підлягають охороні та збереженню в першу чергу. Далі вони мають слугувати 
прикладом і методичними центрами для інших міст і територій. В існуючих 
містах та у межах приміських територій повинні зберігатись традиційні міські 
краєвиди. У комплексі вказані заходи повинні були б створити передумови для 
формування неповторності та індивідуального образу архітектурних та 
містобудівельних вирішень в конкретних містах і регіонах України. 

Дослідження екологічних принципів традиційної української архітектури 
дає можливість переглянути її загальну оцінку в плані місця і ролі, які вона 
займає у світовій культурі. Історично склалося так, що традиційну українську 
архітектуру, особливо народну, іноді розглядають, у порівнянні з західно-
європейською, як другорядну, „рустикальну”. Така ситуація має об’єктивне 
пояснення. По-перше, традиційна забудова українських міст і сіл має зовсім 
інший характер, ніж забудова міст Західної Європи, зокрема Італії чи Франції, 
що за звичаєм вважаються еталоном високого архітектурного рівня та 
архітектурних досягнень. Там будинки традиційно споруджували з каменю, 
фасади прикрашали різьбленими кам’яними деталями, міста мали щільну 
забудову, тоді як в українських містах і селах забудова, навіть дуже престижна, 
була здебільшого дерев'яною, композиційно розосередженою та 
перемежованою зеленими насадженнями, а передмістя мали садибну забудову.
Ще однією причиною такої ситуації є обмаль монументальних пам’яток 
української архітектури, що дійшли до наших днів. На те є ряд вагомих 
об’єктивних причин, але все ж „на поверхні” залишилось мало матеріальних 
доказів високого рівня українського архітектурного мистецтва. Про більшість 
пам’яток можна судити з іконографічних та бібліографічних джерел, або з 
археологічних досліджень, а їх вивчення вимагає цілеспрямованих зусиль і 
доступно обмеженому колу зацікавлених осіб. До виникнення дещо критичного 
стосунку до традиційної української архітектури спричинилося також 
поширене донедавна в Європі і у світі розуміння поняття "цивілізація", 
пояснення якого приведене американським вченим С.П. Гантінгтоном в його 
праці "Протистояння цивілізацій" [7]. Як відомо, ідея цивілізації була 
вироблена французькими мислителями XVIII ст. як протиставлення поняттю 
"варварство", і визначила стандарт, за яким "цивілізоване" суспільство 
відрізняється від "примітивного" тим, що воно було осілим (тобто не кочовим), 
міським і грамотним; тобто за еталон була прийнята міра західноєвропейського 
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суспільства. На підставі цього критерію можна було однозначно класифікувати 
країни світу та їх культури на цивілізовані й нецивілізовані. Якщо виходити з 
того стандарту, то українська культура і архітектура в її традиційному варіанті, 
відповідаючи критеріям "осілості" і "грамотності", має яскраво виражений 
"сільський", а не "міський" характер. Описане вище розуміння поняття 
"цивілізація" було загальноприйняте в Європі аж до початку XX ст. Тепер в 
світі дотримуються "полікультурної концепції цивілізацій", допускаючи 
одночасне існування на Землі різних культур, які разом формують неповторне 
багатство людства. Українська традиційна архітектура не є ані гіршою, ані 
кращою від традиційних архітектур країн Західної Європи: вона є інша, бо вона 
ґрунтується на екологічних принципах. Саме тому адекватне вивчення і показ 
особливого екологічного характеру традиційної української архітектури має 
велике значення, в першу чергу для справедливої оцінки її справжніх 
вартостей, а також для об’єктивного висвітлення здобутків української 
традиційної архітектури на тлі світової культури.

Висновки. Особливий характер традиційної української архітектури, її 
екологічні засади, вимагають адекватної оцінки в контексті світової 
архітектурної та мистецької спадщини. В цьому аспекті варто розглянути 
можливі шляхи відновлення та збереження екологічного характеру української 
архітектури в майбутньому. В сфері архітектурної практики основна увага 
повинна бути приділена збереженню історичних ландшафтів, регламентації 
щільності та особливо поверховості забудови. Насамперед, треба було би 
виробити програму збереження краєвиду, природного довкілля і архітектурного 
образу України, провідну роль у виконанні якої мали би відіграти великі 
заповідні території України, заповідні міста і урбаністичні комплекси. У сфері 
пам’ятко - охоронної діяльності актуальним є питання розширення меж 
території навколо архітектурної пам’ятки, оскільки в архітектурну композицію 
органічно включаються елементи природи. Екологічний характер української 
архітектури повинен стати темою спеціалізованих міжнародних туристичних 
маршрутів. 

 Проблема, яку ми розглядаємо, за своїм характером та за обсягом, не 
може бути опрацьована й викладена в одній науковій праці детально. Тому 
залишилось ще чимало питань, які вимагають додаткових досліджень, і мають 
підлягати науковій дискусії. 
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Аннотация 

Принципы формирования архитектурной среды, исторически 
сложившиеся в традиционной украинской архитектуре, отражают 
последовательную позицию комплексного экологического подхода к 
архитектуре и строительству. В статье рассматриваются перспективы 
использования опыта традиционной для Украины методики формирования 
экологической архитектурной среды, его значение для развития архитектурной 
науки и практики, в условиях возрастающей актуальности экологической 
проблематики. 

 
The summary 

The principles of forming the architectural environment historically established 
in the traditional Ukrainian architecture reflect the consistent position of the complex 
ecological approach to architecture and building. The paper deals with the prospects 
of using the experience of the traditional for Ukraine methods of forming ecological 
architectural environment which is important for the development of the science and 
practice of architecture under conditions of the urgency of ecological problems. 
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ХУДОЖНЬО - КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНОГОІНТЕР'ЄРНОГО ЖИВОПИСУ

Анотація: в статті розв’язуються задачі формування нового типу 
живопису, безпосередньо пов’язаного з архітектурним середовищем, зокрема, з 
інтер’єром,що потребує нових підходів для створення гармонійних інтер’єрів 
на основі  застосування нових прийомів реалізації інтер’єрного живопису. 
Наведено схеми створення інтер’єрів невідривно пов’язаних з інтер’єром. 

Ключові слова: інтер’єрний живопис, композиційні особливості 
інтер’єрного живопису. 

Одним із засобів формування сучасного інтер’єру є інтер’єрний живопис. 
Інтер’єрний живопис як специфічне явище уособлює якості художнього 
монументального твору і одночасно елементу архітектурного середовища – 
інтер’єру. Для створення гармонійного інтер’єру з органічним включенням 
інтер’єрного живопису необхідно виявити прийнятні характеристики 
інтер’єрного живопису. З точки зору масштабу, змісту, композиції, структури, 
колористики. 

Особливість архітектурної форми як художньої категорії полягає в 
наявності її самоцінності, збереженні емоційно-естетичної виразності, 
головним чином за рахунок образно-змістовної організації, що зберігає свої 
якості в історичній протяжності. Цей факт свідчить про наявність стійких умов 
естетичного формоутворення в архітектурі, наявність усталених  компонентів і 
закономірностей їх взаємодії. Саме це надає можливість аналітичного 
вивчення, виділення цих компонентів, дозволяє розглянути їх якісні 
характеристики і визначити основні засоби та прийоми їх композиційної 
взаємодії в процесі утворення архітектурної форми. Категорію архітектурної 
форми слід розуміти в широкому значенні як матеріальну реальність, що має 
суму специфічних складових, які беруть участь у створенні художньої єдності. 
Професійний метод роботи над образом від загального до конкретного 
використовує тимчасову диференціацію компонентів від перших простих 
формальних уявлень до деталізації фрагментів і елементів, тобто від загальної 
форми до інтер’єру. 

Постановка завдання: розробка рекомендацій для реалізації інтер’єрного 
живопису як активного елементу при створенні гармонійного образу простору. 
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Аналіз історії інтер’єрного живопису базується на характеристиці 
основних етапів його розвитку за трьома показниками: тональна 
насиченість, структура, форма. 

Основною темою дослідження є особливості формування інтер’єру, 
який відповідає основним критеріям призначення даного простору для 
створення найбільш гармонійного і позитивно стимулюючого ефекту на 
психіку і відчуття людини за умов  конкретно заданого типу діяльності у 
приміщенні на основі  використання накопичених знань у сфері живопису, 
архітектури, закономірностей формування простору з урахуванням сприйняття 
інтер’єру в цілому. 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності систематизації 
накопичених знань і розробці конкретних рекомендацій щодо використання 
композиційних особливостей живопису для створення гармонійного образу 
інтер’єру та морфології власне живописних зображень в сучасному інтер’єрі. У 
дослідженні використовуються методи історико - фактологічного аналізу, 
порівняльний аналіз,експеримент, емпіричний досвід. 
З цією мето розроблено власний метод аналізу композиційних особливостей 
живопису, шляхом поступового спрощення композиції до виведення 
схематичної моделі, а потім аналіз закономірностей формування з подальшим 
вдосконаленням композиції у схемі і повернення до первинного виду з 
встановленими вдосконаленнями композиції. 

Опитування, котрі спрямовані на виявлення уподобань і психічного 
впливу на людей таких композиційних особливостей як колір, форма та жанр 
живопису, виявлення нейтральних, збуджуючих та заспокійливих поєднань 
кольорів та форм. Виявлення особливостей живопису в залежності від місця 
встановлення і перебування.

Використовуючи основні закони формування образу та форми, 
можна виділити такі основні компоненти інтер’єрного живопису: символіка 
форми, колір у просторі, передача ритму, руху, передача рівноваги в 
композиції, світло-тіньові відносини кольорів, психологія кольору в інтер’єрі. 

В інтер’єрному живописі на перший план виходить сам твір мистецтва, 
який задає основний естетичний характер приміщення, створює атмосферу 
інтер’єру, що відповідає загальним вимогам щодо формування інтер’єру, також 
індивідуальним, зокрема умовам зорового сприйняття. 

Схема створення інтер’єру  з включенням живопису.
( Живопис – простір – характеристики живопису – взаємодія з простором ) 
Виявлені закономірності поєднання живописних зображень з інтер’єрним 
простором наведені в таблиці. 
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Живопис Формалізація 
схеми

простір Характеристика 
живопису

Взаємодія живопису з 
простором

   

 

 

 

Вертикальна 
композиція, 
динаміка, рух 

Трансформація простору 
по вертикалі 

Горизонтальна 
композиція,монумен
тальність 

Трансформація з 
вертикальною 
орієнтованістю простору 
до горизонталі 

Горизонтальна 
композиція, чітко 
виражений ритм, 
кольоровий акцент 

Трансформація простору 
за рахунок ритміки і 
динаміки акцентних форм 

Горизонтальна 
композиція, 
вертикальний ритм 

Складна ритміка 

Діагональна 
композиція, рух по 
діагоналі і вертикалі 

Трансформація простору 
по діагоналі  
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Вектор руху зорового сприйняття композиційного простору

Композиційна 
форма

Вектор руху Ускладнення вектору 
руху на одну 
одиницю

Ускладнений вектор 
руху

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 
 
Таким чином, формування інтер’єрного простору з використанням 

живопису як його органічної складової потребує поглиблення методів 
формалізації та виявлення аналітичних залежностей між зображенням та 
інтер’єрним об’єктом, а також між елементами власне живописного поля. 
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Аннотация 
В статье решаются задачи формирования нового типа живописи, 

непосредственно связанного с архитектурной средой, в частности, с 
интерьером, что требует новых подходов для создания гармоничных 
интерьеров на основе применения новых приемов реализации интерьерной 
живописи. Приведены схемы создания интерьеров неотрывно связанных с 
интерьером. 

Ключевые слова: интерьерный живопись, композиционные особенности 
интерьерного живописи. 

 
Summary 

In the article problem of generating new type of painting directly related to the 
architectural environment, in particular, with an interior that demands new 
approaches to create a harmonious interior design through the application of new 
methods of implementing a scheme of interior painting. 

Keywords: interior painting, interior painting composite features. 
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ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ ЕВОЛЮЦІЇ СТИЛІВ ДИЗАЙНУ

Анотація: у статті наведено класифікацію основних стильових напрямів в 
історичному розрізі. Показано методику аналізу стилів дизайну за аналогією з 
еволюційною теорією Ч. Дарвіна. Схематично зображено основні взаємозв’язки 
між стилями. Результати дослідження становлять інтерес для студентів 
архітектурних факультетів, дизайнерів, науковців. 

Ключові слова: стиль, дизайн інтер’єру, еволюція стилю, модерн, 
постмодерн, онтогенез стилю, філогенез. 

 
Постановка проблеми: за останні кілька десятиліть суспільство 

опинилося в ситуації, коли певні поняття дизайну набули нових форм і значень. 
Історичні надбання створюють сприятливий фон для  еволюційного розвитку 
дизайну. Але відсутність достатньої класифікації і адаптації отриманих знань 
певного історичного періоду негативно позначається на розумінні тенденцій, 
втрачається ідентифікація дизайну як мистецького напряму і відбувається 
процес калькування. Тому еволюційний розвиток стилів дизайну має на меті 
трактувати стилі відповідно до вимог часу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Архітектурні стилі вивчені 
досить повно. Проведений аналіз літературних джерел показав, що до питань 
історичної ретроспективи, типології елементів стилів зверталась значна 
кількість науковців: І. І. Крейзер(Ар Деко), Криворучко О. Ю. 
(деконструктивізм), Кулєшова Т. О. (історичний розвиток архітектури міста на 
прикладі Києва). Вивчали і філософську базу стилю, наприклад, Ю. О. Азарова 
зосередилася на деконструкції. 
Проте аспектам формування внутрішнього простору приділялося недостатньо 
уваги. Дизайн інтер’єру розглядається досить локально (Новосельчук Н.Є. 
(Харківщина, Полтавщина). Садчикова Л. В., Полевичок М. О., 
Скороходова А. В., Ігнатьєва Н. В. досліджують способи створення 
гармонійних сучасних інтер’єрів. Ч. Дженкс, Криворучко О. Ю. зазначають, що 
внутрішній простір – підпорядкована архітектурі одиниця. Л. Бхаскаран має 
спрямованість на предметний дизайн, а не просторовий. 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 50

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми:
стилі дизайну найчастіше лише доповнюють інформацію про архітектурні 

стилі. Така інформація буває неповною і це зумовлює багато неточностей в 
систематизації характерних рис певного стилю. 

Систематизація деяких стилів розроблена дуже  ретельно, проте взаємозв’язки 
між різними стилістичними напрямами встановлені досить поверхнево, що 
ускладнює оцінку формотворчих витоків. 

Наукові відкриття, такі як теорема Пригожина, змінює вектор дослідження 
стилів. Лінійний поступовий рух змінився на мозаїчний, калейдоскопічний, 
тому трактувати певні стильові особливості потрібно багатошарово. Це 
допоможе виділити “чисту стилістику ”. 

Постановка завдання: 
1. Систематизувати відомі історичні матеріали, на основі яких визначити 
чіткі особливості кожного стилю у взаємозв’язку з іншими. 
2. В виконати графічні узагальнення, які допоможуть сформувати наступні 
етапи дослідження: вплив історичного середовища на формування стилів; 
економічного стану суспільства; аналіз кольорової гами інтер’єрів, меблів, 
елементів декору.
3. Розробити рекомендації щодо покращення визначальних стилістичних 
умов на майбутнє: форми, функції, екологічності, ергономіки.

Практичне значення отриманих результатів: основні положення 
роботи можуть бути використані для підготовки наукових праць, для освіти 
майбутніх дизайнерів. 

Відомо, що стиль – це впорядкована система конструктивних, 
функціональних та декоративних елементів. Їх комбінація для кожного стилю – 
унікальна і виражає соціальні смаки історичної епохи. Наприклад, класицизм 
заснований на системі ордера, а для рококо характерні орнаментальні елементи. 
Зміна суспільних ідей завжди супроводжується зміною стилів. Можна ввести 
класифікацію за якою виявимо основні групи стилів: історичні та етнічні. 
С. Л. Агафонов за системою формотворення  поділяє стилі на синтезуючі та 
аналізуючі. 

До початку ХХ ст. стилі змінюють один одного лінійно. Поштовхом до 
нового сприйняття і формування дизайну став російський авангард 1920-1930х 
рр. Він створив фундамент для різнобічного спрямування всередині однієї 
стилістичної течії. Хоча на думку Даниленка В. цей дизайн почав тиражуватися 
в радянському просторі механічно, а на Заході розвиватися поступально(Італія). 
Це в свою чергу було предтечею постмодернізму як культурного простору. 

Дизайн є галуззю мистецтва та науки, що узагальнює художні та 
функціонально-технічні вимоги до організації простору. Сьогодні його 
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актуальним завданням є комплексний розгляд взаємодії функціонально-
технічних характеристик архітектури та художньо-образних характеристик 
предметів у просторі в процесі  створення  інтер’єру. 

Термін „дизайн” має англомовне походження(design) – проектувати, 
конструювати. Дослівний переклад не зовсім відповідає його сучасному 
тлумаченню. Автори словника [8] пропонують суть цього терміну, як художнє 
конструювання предметів; проектування естетичного вигляду промислових 
виробів. Відповідно ДСТУ 3899-99 тлумачення терміну „дизайн” обумовлює 
комплексну науково-практичну діяльність щодо формування гармонійного, 
естетично повноцінного середовища життєдіяльності людини і розроблення 
об’єктів матеріальної культури. Більш глибокі дослідження щодо тлумачення 
терміну „дизайн ” дозволили О. М. Хмілевському побачити не тільки позитивні 
сторони розвитку дизайну, як суспільного явища, але й його руйнівну силу 
щодо духовного зростання людства [10]. Англомовний термін design за своїм 
походженням, як стверджує автор, іде від грецького – ди – два та фінікійско-
гебрейського – зайн – зброя, тобто подвійна зброя в руках „адептів комерційних 
структур ” для „задоволення споживчих вартостей тіла людини ”. Отже, дизайн 
треба вважати не тільки „інтегратором новітнього мислення про форму загалом 
та її художні сутності зокрема ”, але й „руйнівником процесів духовного 
зростання людства у національній свободі формотворення образу Культури”. 
О. М. Хмілевський веде мову про збереження національної виразності у 
сучасному формотворенні. 

Для характеристики етапів еволюції стилів проведемо аналогію з 
біологічним поняттям еволюції. Еволюція (від лат. evolutio – розкручування) – 
це невідворотний процес історичної зміни всього живого. У випадку стилів 
дизайну – це невідворотний процес розвитку в результаті історичних, 
економічних, культурно-наукових змін. Основні одиниці еволюційного 
процесу – стилі. 

В генетичному відношенні еволюція стилів зводиться до спрямованих 
змін їх конкретних характеристик (мікроеволюція). Макроеволюція – це 
результат інтеграції мікроеволюційних процесів у широкій історичній 
перспективі. 

Найважливішими факторами еволюційного процесу є природний відбір та 
мутації. Сукупність цих факторів необхідна і достатня для здійснення 
еволюційного процесу. В залежності від зовнішніх умов на популяції стилів 
можуть діяти різні форми відбору – рухомий, дизруптивний, стабілізуючий [7]. 
Відбір діє на всіх стадіях розвитку стилістичного напряму, а потім об’єднує ряд 
онтогенезів, що розвиваються зсередини і з яких складається стиль як певна 
епоха(філогенез). Тобто, можна стверджувати, що онтогенез стилю формує 
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ідеальні характерні ознаки напряму, які протягом філогенезу мутують, 
прогресують(регресують), каналізуються (розсіюються), елімінують(гинуть). 

Аналіз онтогенезу стилю базується на історичному методі, тобто, виявленні 
всіх етапів розвитку в історичному контексті. Еволюційні процеси 
розробляються як матриця взаємодії природних форм відбору та онтогенезу. 
Між змінами в онтогенезі і в філогенезі існує паралелізм. 

Основними критеріями розробки характерних ознак кожного стилю є: 
1) історичні передумови(економіка, політика); 
2) культурні передумови (наука, література, філософська думка); 
3) композиційні особливості побудови простору екстер’єру та інтер’єру; 
4) конструктивні елементи; 
5) кольорова гамма; 
6) матеріали. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Відокремимо еволюційні гілки розвитку стилів: 

греко-римський стиль завдяки науково-теоретичним засадам (ордерна 
система, гармонія простору) спрямовує свої фенотипічні особливості на всі без 
винятку епохи, видозмінюючи лише деякі елементи ордерної системи або 
канонів. В умовах відсутності розвитку підтримує сталий метаболізм стилю, не 
дає йому регресувати. Винятком може слугувати Ренесанс, який каналізував усі 
засади греків, не розчинившись у них, а створивши свою неповторну модель 
розвитку; 

романському стилю притаманна напрямлена генетична мінливість, оскільки 
сформувавшись раз і назавжди у наступні епохи розвитку майже неможливо 
додати або прибрати певні елементи, через їхню максимальну простоту та 
утилітарність; 
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готика дуже подібна до греко-римського стилю, лише з тією відмінністю, що 
її мутація неможлива без певної філософської екзальтації, піднесення духовної 
культури; 

Ренесанс певною мірою мутував за допомогою готики і грецької культури, 
аналогічним йому є російський авангард 20-30-х рр., який також поєднав 
здавалося б несумісні речі – класичні ідеї, засади, формотворчі елементи 
класицизму, еклектизму і в той же час революційну філософію висвітлення 
політичних, а не технічних ідей; 

бароко, проаналізувавши досвід Ренесансу, перейшло одразу від фази зрілості 
до фази виродження і розсіювання(рококо) як стиль, що мав стати перехідною 
ланкою для наступного напряму; 

класицизм сформувався на основі стабілізуючої ланки відбору, його 
елімінація була невідворотною, оскільки суспільні, культурні передумови 
набули досить відмінного від генотипу класицизму характеру; 

неоготика, еклектизм – це типовий приклад дизруптивного відбору, який чим 
далі від першооснови, тим більше диференціює стильові напрями як між собою, 
так і між спорідненими течіями. Такий відбір розсіює інформацію, що 
поступово призводить до регресу стилістичних течій; 

модерн належить певною мірою до дизруптивного відбору, але завдяки 
кардинальним розбіжностям навіть всередині одного стилю, викристалізувався 
калейдоскопічний еволюційний шлях, тобто завдяки мутації розсіювання 
модерн не регресував, а прогресував, створивши нову концепцію 
формотворення, композиційних елементів побудови простору, технологій; 

постмодерн провокує цікаву ситуацію в еволюційному розвитку дизайну – зі 
стану розсіювання він переходить не у стан регресу, елімінації, а навпаки 
поступово стає консолідуючим стилем, який поступово формує простір 
сприйняття, а не навпаки. 

Об’єктом дослідження виберемо внутрішній простір будівлі, а предметом 
уявний інтер’єр. Сучасний простір можна розділити на такі категорії: 
екологічний(натуральні матеріали), біоморфний (округлі, м’які форми), 
функціональний, емоційний(гра світла, монохромна гамма кольорів), 
топографічний(великий, відкритий, соціально спрямований простір). Ці 
категорії можуть легко трансформуватися з однієї в іншу, в чому і полягає 
сучасне нове тлумачення стилю, який окрім функціональності за М. ван дер Рое 
набуває трансформативної складової. 

Базовим теоретичним поняттям можна вважати протиставлення під час 
створення простору. Визначимо їх: 

деконструкція – біоморфність; 
контрастність кольору – монохромність; 
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сплав форми з середовищем (принцип “зсередини-назовні” і навпаки). 
Основні  критерії оцінки стилів за комплексом онтогенетичних ознак: 

історичні – спрямування суспільного розвитку: ідеологічне, аполітичне; 
культурні: новітні наукові, філософські теорії, які безпосередньо або 
опосередковано впливають на філогенез стилю(теорема І. Пригожина), 
композиційні особливості побудови простору: площинні, перспективні, 
стереометричні, жорсткі, плавні, неевклідовий простір; конструктивні 
елементи: решітчасті, монолітні; кольорові характеристики – загальна 
колористична гамма, контрастні деталі, нюансні деталі, домінантний колір, 
розташування світлого і темного в просторі інтер’єру, акцентні кольори(чорний 
фіолетовий червоний); матеріали – натуральні(скло, дерево, цегла), 
синтетичні(бетон, пластмаси), основні формотворчі елементи – прямокутні, 
циліндричні, опуклі, аморфні; комбінаторні, прості. 

Отже, сучасний інтер’єр вирізняють семантичні константи (колір, 
матеріали, формотворчі елементи), які дозволяють створити унікальний 
внутрішній простір. 

ВИСНОВКИ
У даній статті проведено класифікаційний аналіз онтогенезу та філогенезу 

стилів, починаючи від Давньої Греції і завершуючи останньою чвертю ХХ ст. 
Стилі дизайну еволюціонують за біологічними принципами. 

Дослідження поняття форми і функції інтер’єрного оздоблення сучасних 
споруд, вплив європейських шкіл на формування сучасного внутрішнього 
простору виявило такі аспекти:

еволюційні гілки розвитку стилів; 
 взаємозв’язки стилів між собою; 
критерії оцінки стилів за комплексом ознак; 
основні стилістичні ознаки для прогнозування майбутніх тенденцій. 
На даному етапі склалися сприятливі умови для поетапного вивчення  

історичних стилів і їх взаємодії в сучасному дизайні інтер’єру. Розвиток стилів 
відбувається безперервно, паралельно. Напрями сучасного дизайну в розробці 
внутрішнього простору спираються на циклічне повторення чи оновлення  
історичних стилів, контраргументи модерну і постмодерну. Отже, дослідження 
можна доповнювати і розширювати за напрямами, семантичними 
особливостями у відповідності до проектних завдань. 
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Аннотация 
В статье наведена классификация основных стилистических направлений 

в историческом разрезе. Показана методика анализа стилей дизайна по 
аналогии с эволюционной теорией Ч. Дарвина. Схематично изображены 
основные взаимосвязи между стилями. Результаты исследования представляют 
интерес для студентов архитектурных факультетов, дизайнеров, ученых. 

Ключевые слова: стиль, дизайн интерьера, эволюция стиля, модерн, 
постмодерн, онтогенез стиля, филогенез. 

Summary 
The article presents a classification of the 

main stylistic trends in historical context. The method of analyzing the design 
styles by analogy with the evolutionary theory of Charles Darwin is showed. The 
basic relationship between the styles is illustrated in the scheme. The research 
results are of interest for students of architectural departments, for designers and 
researchers. 

Key words: style, interior design, evolution of style, modern, postmodern, 
ontogenesis of style, phylogenesis. 
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Індустріальна культура, що відходить у минуле, залишила невичерпаний 
спадок для вивчення причинно-наслідкових явищ в галузі архітектури і 
дизайну. В контексті цих питань залишається споконвічна боротьба форми і 
змісту, зародження і розвитку новітніх стилів їх сприйняття соціумом і їх вплив 
на формування смаків суспільства. Незважаючи на те що тема завжди була 
актуальною для дослідження, сплеск уваги до цього явища було яскраво 
виражено в такій історичні періоди: 

- 20-30х рр. ХХ ст. (Бухаус, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН); 
- 60-80х рр., які увійшли в історію як період освоєння новітніх 
будівельних матеріалів і конструкцій і пошуку сучасної естетики; 
- теперішні, 2000і рр. коли промислові будівлі в недалекому 
минулому отримують якості громадських  внаслідок реновації. 

На відстані часу виявляються нові погляди на розуміння того, що 
відбувалося і що зберігалося та вплинуло на новітні явища в архітектурі і 
дизайні. Не достатньо глибоко досліджено ґенезу промислових будівель і їх 
взаємозв’язок з машинами і механізмами. Формування новітніх стилів і 
пріоритетних уподобань смаків суспільства розглянуто в наукових працях 
фрагментарно і не пов’язано з історико-культурним розвитком суспільства, не 
вивчені регіональні особливості проявів явищ індустріальної культури і їх 
наслідків. Незважаючи на те, що останнім часом наукова спільнота 
активізувала свою увагу до вивчення доби індустріальної культури, тема 
залишається невичерпаною. Об’єкти, що залишились в міському середовищі, 
утворюють своєрідну естетико-емоційну атмосферу, нібито послання із 
минулого в сучасне і вимагає відповідного осмислення. Інші з них – підлягають 
сучасним завданням реноваціями і саме тому необхідно здійснити об’єктивну 
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оцінку спадщини за- для збереження і акцентування надбань естетики минулого 
і прокладання шляхів у майбутнє. 

– Архітектура промислових будівель - є самою молодою галуззю 
архітектурної творчості. Незважаючи на те, що історія розвитку індустрії 
нараховує 3 сторіччя, лише ХХ ст.. стало «золотою добою» промислової 
архітектури. Які б протиріччя і досягнення не супроводжували її еволюцію, всі 
вони були тісно пов’язані з її змістовною своєрідністю. 
- Журнал «Промышленность и техника» (1903г) визначає: 
…«Огромные фабричные постройки нашего времени очень интересны, но они 
не принадлежат к числу архитектурных произведений. Строитель создает для 
фабрики только бездушную, хотя и целесообразную оболочку, тогда как все, 
само по себе, важное внутреннее устройство относится к области технологии». 
Цікаво, що вже у 1903 році панували промислові будівлі в яких її оболонка 
існувала досить автономно, нібито футляр для обладнання. Відсутність 
органічного зв’язку між конструкцією виробничого корпусу та інженерним 
обладнанням, верстатами і обладнанням, роздивлялося, принаймні, як певне 
непорозуміння в зустрічі сталої традиції будівництва і новітньої сфери 
діяльності людини. Згодом, саме ця незалежність конструкції і будівлі від її 
наповнення стало досягненням в архітектурі промислових підприємств і 
призвело до утворення новітніх типів будівель. На відстані часу майже в 
сторіччя це стало новим витком в спіралі еволюційного розвитку об’єктів 
індустріальної культури. 

Діяльність професійного архітектора в промисловій сфері до середини 
ХІХ ст. була скоріше виключенням, ніж правилом. Її замінювала непрофесійна 
анонімна «функціональна традиція». Це була архітектура доцільності, більш 
близька за своєю сутність до природного формоутворення, ніж до продукту 
культури. Але цей період залишив такі відкриття, як, наприклад «ленточные 
окна» (окна ткачей). Те, що півтора сторіччя згодом Лє Корбюзьє возведе в ранг 
принципа сучасної архітектури, тут, в народжуваній архітектурі промислових 
будівель є лише доведений до абсолюту утилітарний елемент. 
Захист «функціональної традиції» співпав в часі з активною урбанізацією 
середини ХІХ ст. коли місто і заводи особливо стимулювали взаємний 
розвиток. 

Підприємець звертається до професійного архітектора оскільки 
виробнича будівля набуває значення «обличчя» підприємства. Формується 
«комерційний фасад». Декоративні фасади становляться «ідеологічною 
ширмою» або фальш фасадами, що приховують бруд ї невпорядкованість 
виробничого середовища. «Палацами» жебрацтва називали фабричні будівлі 
ХІХ ст. і це саркастичне порівняння точно відбивало протиріччя між їх формою 
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і змістом. (наприклад в Німеччині існував закон у відповідності з яким 
промислові цехи, що розташовані у сільський місцевості, повинні мати облік 
ферми, щоб не порушувати край образ. Це мало на меті утворення погодженої 
забудови, задовольняло смаки мешканців, не викликало композиційного 
протиріччя поселень,але штучно приховувало організм промислового 
підприємства. Врешті решт це було природно, оскільки конструкції відповідали 
вимогам громадських будівель. Матеріал, здебільшого, цегла, утворював 
пластику фасаду, що була притаманна пануючим уявленням про архітектурну 
естетику що базувалась на канонізованих стилях. Цікава ремінісценція із 
сучасністю: промислові будівлі коректно вписані в ландшафт і мають вигляд 
громадських будівель. Але якщо в минулому такі рішення побудовані на 
протиріччі, що в теперішньому часі це зумовлено погодженістю технології і 
будівлі. 

Капіталізм в образі машини зруйнував патріархальну ідилію 
дрібнотоварного виробництва і спровокував негативну реакцію на всіх щаблях 
суспільної свідомості. Водночас, це період народження і розвитку 
промислового дизайну з усіма складностями та протиріччями. 

Архітектори зневажливо ставилися до промислового обладнання і не 
вважали за потрібне углиблятися в функціональні особливості фабрики, де 
панував інженер. На цьому протиріччі з’являються фасади «венеціанського 
палаццо» за яким розміщувався мартенівський цех і силует мечеті – димові 
труби замасковані під мінарети,- плоди першого вторгнення виробничих цехів в 
цеха архітектури. Певні труднощі викликає втілення в архітектурні форми 
чавуну. Нерозуміння та невміння розрахувати пластичні і несучі можливості 
нового матеріалу в будівництві народжують «коринфську колонну» кабінетно-
декоративного масштабу в цеху бесемерівського виробництва. На противагу 
цьому явищу ХІХ сторіччя згодом постають яскраво еклектичні рішення 
Бартона Майєра. В ХХ сторіччі його коринфська колонна вже має капітель, що 
є утворена трапецієвидними металевими пластинами стягнутими відвертими 
болтами – знов таки перегукування в часі та віддзеркалення явищ. 

Поетика модерна і символізму початку ХХ ст. стала благодатною 
цариною задля проникнення індустріальної романтики в художньо-мистецьку 
свідомість на відзнаку від стилізацій минулого сторіччя. З визнанням Ейфеля 
нібито відміняється табу на технологічні та інженерні форми. Отримає 
визнання нове трактування здавна відомих архітекторам матеріалів – скла і 
металу. 

Ситуація взаємодії і взаємовпливу форми і змісту в архітектурі найбільш 
яскраво відображалася в галузі промисловості. Причому це стосувалося не 
тільки промислових будівель, але й машини як такої. Машини, яка виробляла і 
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яку виробляли. Напружена боротьба сталого та рухливого новітнього 
формувала нову естетику. Незважаючи на те, що індустріальний спосіб 
виробництва обладнання утворився нещодавно, наближалися до нього 
поступово. Процес формоутворення в проектуванні обладнання зазнав складної 
еволюції. Розвиток форми машин, верстатів та обладнання завжди був 
пов’язаний із стильовим напрямком архітектури відповідної епохи та із засобом 
виготовлення. До середини ХІХ століття обладнання, верстати та інше 
устаткування виготовлялися кустарно. Майстер ремісник вручну створював по-
своєму унікальні речі, досягаючи високої художньої виразності та якості в 
контексті загальноприйнятих функціонально естетичних цінностей часу. З 
другої половини ХІХ ст.. всі вироби виготовлялися напівіндустріальним чи 
напівкустарним засобом тому виробники дбали про художню виразність, але в 
кінці сторіччя про неї вже майже не дбали. Доречно буде визначити роль в 
цьому питанні пріоритетів соціокультурного розвитку суспільства. Не останню 
роль відіграють економічні завдання: продавати товар який має не тільки 
функціонально корисні якості, але й естетично привабливі. Інша справа 
уявлення про естетику в суспільстві споживачів і економічні умови, які 
сприяють її формуванню. Так розбудова Радянської держави після 
Громадянської війни (1918-1922) відбувалася на тлі лозунгів самовідречення в 
ім’я світлого майбутнього. Динамічність, аскетика, функціональність, врешті 
решт – новонароджений конструктивізм, який мав розповсюдженість у всіх 
сферах життя та став знаковим у відображенні оточуючої дійсності. Цікаво, що 
становленню концепції проектування об’єктів індустріальної спадщини - 
архітектурі та дизайну приділяли значну увагу водночас такі знакові постаті 
як – Лє Корбюз’є, Петер Беренс, Вальтер Гропіус і видатні представника 
радянського авангарду. Незважаючи на дорікання представникам «Баухауза» на 
їх захоплення утопічними ідеями про перебудову суспільства шляхом 
становлення  гармонійного предметного середовища не можна не погодитися з 
тезою, в який архітектура розглядалася  як прообраз соціальної погодженості, 
як початок що поєднує мистецтво, ремесла і техніку. В.Гропіус стверджував, 
що досконала архітектура  приводить людські відносини, речі, просторове 
середовище, життя, техніку та матеріали а також супроводжуючи їй 
мистецтва – живопис, різьбярство, театр та декоративно-прикладну творчість 
до інтегральної єдності цілісної та емоційно-виразної форми. [1] 

Школи ВХУТЕМАСа та ВХУТЕІНа, як свого часу і Веркбунд ї Баухауз 
приділяли велику увагу дослідженню питання взаємодії виробничого 
середовища або втілення функції в естетику. Пріоритет технологій, 
конструкцій, матеріалу над прикрашенням нарешті, захоплення відкритою 
геометричною формою віддзеркалює час естетичної та функціональної 
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взаємодії виробництва, як такого, і масового виробництва продукції широкого 
спектру. 

В 1924 році М.Я.Гінзбург писав: «Если в прошлое столетие главным 
содержанием архитектуры был жилой и общественный дом, влиявший на 
промышленную архитектуру, то теперь происходит явление, как раз обратное; 
промышленная архитектура, ближе стоящая к источникам современного 
формопонимания должна оказать влияние на жилую архитектуру, наиболее 
традиционную и косную».[10] 

Динамічний розвиток індустріальної культури спонукало формування 
нових типів будівель, конструкцій, матеріалів, технології спорудження. Як було 
визначено розвиток промислових будівель, по  суті, спонукала, перш за все, 
функціональна доцільність. Так, відповідно до існуючих конструктивних 
систем, промислові підприємства розміщувалися в пристосованих будинках і 
приміщеннях, мали природне освітлення, яке забезпечувало робочий процес в 
денний період та відповідало не широкий будівлі (15-25м). Поява будівлі 
базилікального типу, забезпечувало робочий процес освітленням та аерацією 
завдяки бічному вертикальному склінню і вікнам середньої частини будівлі, 
розташованого зверху. Збільшення ширини будівлі стало можливим завдяки 
світло-аераційним надбудовам і воронкам внутрішнього водовідводу, а 
згодом – забезпечення внутрішніх параметрів мікроклімату завдяки інженерній 
інфраструктурі призвело до появлення виробничих корпусів з великими 
геометричними параметрами. Впровадження систем уніфікації та модульної 
координації була нагально необхідною і сприяла прискоренню строків 
возведення будівель, але поставило питання естетичної виразності. Форма, що 
була цілком органічною до змісту будівель не відповідала уявленням про 
архітектурну виразність. Збільшений масштаб, виявлені елементи транспортної 
та інженерної інфраструктури, графічно розкриті стики стінових панелей, 
вітражне лінійне скління, не усвідомлення та нерозуміння нової тектоніки 
будівлі – все це спонукало архітекторів на пошуки новітньої естетики. Фахівці і 
суспільство періоду 60-70 х років не усвідомлювали змісту тих паростків, що 
згодом стане новітньою естетикою. Машина перемогла архітектуру ї стала 
архітектурою. Мотиви індустріальної культури, органічні для архітектури 
промислових будівель, - було розповсюджено на інші сфері діяльності 
архітекторів в громадських та житлових будівлях. Домінування вираженої 
ззовні конструкції, матеріалів і пластично виражених надзвичайно образних 
елементів інженерного обладнання – в погодженій сукупності читалися як 
образ і як відгук в сучасності доби індустріальної культури людства. 
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Аннотация 
Рассмотрен генезис развития промышленных зданий и формирование 

новейших эстетических приемов и взглядов, обозначено влияние приоритетов 
эстетики индустриальной культуры на современную архитектуру. Очерчена 
связь архитектура - машина и машина - архитектура. 

Ключевые слова: генезис, индустрия, культура, наследие, стили, вкусы, 
сохранение, реновация, развитие. 
 

Annotation 
The genesis of industrial buildings and the formation of modern aesthetic 

techniques and attitudes that influence the priorities indicated aesthetics of industrial 
culture in modern architecture. Outlines the communication architecture - the 
machine and the machine - architecture. 
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ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНИЙ АСПЕКТ ЕВОЛЮЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-
ПРОСТОРОВОГО СТРУКТУРУВАННЯ МІСТА ЖИТОМИРА

Анотація: у статті проаналізовані особливості природно-ландшафтної 
ситуації міста Житомира, встановлений взаємозв’язок останньої з еволюцією 
архітектурно-просторової структури. Визначені природно-композиційні осі та 
їх вплив на формування системи архітектурних домінант. Виявлені зони 
найвищої композиційної активності, амфітеатри та території їх візуальної 
орієнтації. Встановлений ступінь збереження природно-ландшафтної 
ідентичності поселення та викладені пропозиції по її відновленню. Розроблено 
природно-архітектурно-розпланувальні моделі поселення. Окреслені напрямки 
подальших досліджень даної проблематики. 

Ключові слова: природно-ландшафтні фактори, природно-ландшафтна 
ідентичність, архітектурно-просторова структура, замок, посад, місто, 
передмістя, архітектурні домінанти, зони найвищої композиційної активності, 
амфітеатри. 

 
Житомир відноситься до тих історичних міст України, які 

характеризуються досить своєрідним природно-ландшафтним середовищем. 
Завдяки вмілому використанню останнього були сформовані унікальні 
краєвиди – результат синтезу архітектурних домінант та їх природного 
оточення, що і визначає ідентичність будь-якого міста, зокрема, історичного. 
Проблема формування архітектурно-просторової структури міста Житомира в 
контексті природно-ландшафтних факторів на даний час є не достатньо 
вивченою. Тому актуальним виступає питання розкриття аспектів даного 
впливу та визначення ступеня збереження ідентичності історичного міста як 
такого. Актуальність теми обумовлена також сучасним потребами 
містобудування та архітектури: важливим завданням сьогодення є розроблення 
або коригування такої науково-проектної документації облікового характеру як 
історико-архітектурний опорний план, що в свою чергу слугує вихідним 
матеріалом для визначення зон охорони пам'яток [1, с. 1]. Однією з трьох 
складових таких зон є саме зона охоронюваного ландшафту - природна 
територія з якою пам’ятка архітектури має активний візуальний зв’язок і яка 
визначається для збереження та реабілітації природно-ландшафтних утворень, 
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що є характерним історичним середовищем пам’ятки. Тому дослідження 
направлено на встановлення природно-ландшафтної ідентичності, що лежала в 
основі еволюції архітектурно-просторового структурування Житомира, 
напрямки її збереження та відновлення. 

Питання локалізації архітектурних домінант в структурі даного поселення 
та еволюції його архітектурно-просторової структури в природно-
ландшафтному аспекті знайшли часткове відображення в працях таких 
науковців як М. Костриця [3-7], Г. Мокрицький [8-10], Л. Рафальський [12], 
М. Теодорович [13] та ін. 

Найбільш активно в еволюції архітектурно-просторового структурування 
Житомира брали участь такі природно-ландшафтні фактори, що визначаються 
як особливістю рельєфу (підвищений пагорб біля водойм (точкове утворення), 
підвищена прибережна територія (лінійне утворення), окреме підвищення серед 
рівнин (точкове утворення), рівнинна територія зі спокійним рельєфом 
(розосереджене утворення)), так і специфікою гідрографічної мережі (мисова та 
прибережна територія, територія в вигині річки та струмків). 

Отже, використавши для побудови природно-архітектурно-
розпланувальних моделей описи місцевості та план міста Житомира кінця 
XVIII століття [11], можемо визначити ступінь впливу природно-ландшафтних 
факторів на еволюцію архітектурно-просторового структури поселення 
(рис. 1, 2). 

Розвиток архітектурно-просторового структурування поселення бере 
початок з освоєння високого пагорбу (гори) неподалік від місця злиття річок 
Тетерів та Кам’янка, де у ІХ столітті був заснований укріплений замок (він 
згорів в 1802р. [14, с. 906], зараз на його місці розташований філіал обласного 
архіву). Даний пагорб, який в описах називають високою скелею [13, с. 54] 
підвищувався близько на 30 м над Кам’янкою і слугував своєрідним природно-
композиційним вузлом даної місцевості, що зумовив утворення і формування 
первісного містобудівного елементу. Згідно описів найбільшою спорудою міста 
в XVI-XVII століттях був замок-фортеця, що займав близько 3,5 десятин [2, 
с. 87] (приблизно 3,8 га). Навколо замку був влаштований штучний рів, що 
наповнювався водами Кам’янки. 

Високою активністю в природно-ландшафтному аспекті володіла 
місцевість, розташована на схід та південь від замкового пагорбу: це 
правобережна територія лінійного характеру з високими відмітками, обмежена 
з трьох сторін гідрографічним чинником (річкою Кам’янка та двома 
струмками). Вона була використана для локалізації більшої кількості 
архітектурних пам’яток поселення: саме тут на протязі ряду століть виникли 
культові спорудження, що сформували кістяк архітектурно-просторової 
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структури міста. В адміністративному відношенні – це майже вся територія 
посаду. 
 

 

Рис. 1 Природно-ландшафтний фактор в формуванні системи архітектурних домінант міста 
Житомира (за планом кінця XVIII століття) 

1 - водойма, 2 - заболочена місцевість, 3 - міська забудова, 4 - архітектурні домінанти, 5 - 
горизонталі, 6 - межі міста з передмістями, 7 - природно-композиційна вісь, 8 - головні 
планувальні осі, 9 - прибережна територія в вигляді амфітеатрів, 10 - візуальна орієнтація 
простору амфітеатрами, 11 - зони найвищої композиційної активності, 12 - нумерація 
архітектурних домінант: 1 - замок, 2 - кафедральний костел Святої Софії (на місці костелу 
Діви Марії), 3 - Хресто-Воздвиженська церква (на місці старої дерев’яної, нині Музей 
природи), 4 - Успенська церква, 5 - Єзуїтський монастир, 6 - костел Святого Яна з Дуклі (в 
складі Бернардинського монастиря), 7 - Спасо-Преображенський собор (на місці 
Василіанської церкви), 8 - ратуша (магістрат), 9 – церква Святого Архистратига Михаїла, 
10 – католицька консисторія (нині Краєзнавчий музей). 
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Рис. 2 Природно-ландшафтний фактор в еволюції архітектурно-просторової структури міста 

Житомира. 
1 - водойма, 2 - заболочена місцевість, 3 - головна природно-композиційна вісь, 4 - головні 
розпланувальні осі, 5 - територія поселення, 6 - межі поселення, 7 - зони найвищої 
композиційної активності, 8 - прибережна територія у вигляді амфітеатрів, 9 - нумерація 
архітектурних домінант, 10 - архітектурні домінанти, місцевість яких була освоєна 
відповідно в XIII, XV, XVII століттях, 11 - архітектурні домінанти, місцевість яких була 
освоєна відповідно в XVIII, ХІХ, ХХ століттях. 
 

Отже, досліджуючи хронологію виникнення містобудівних орієнтирів 
поселення, зазначимо, що після освоєння території замкового пагорбу 
еволюційний вектор отримав спрямування на схід, де був закладений костел 
Діви Марії, який у ХV століття був зруйнований татарами, а на його місці у 
1737-1751 рр. зведено кафедральний собор Святої Софії (нині існуючий). 

На ділянці між замком та костелом біля площі «великого базару» у XVII 
столітті була збудована дерев’яна церква, на місці якої у ХІХ столітті 
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спорудили Хрестовоздвиженський храм [13, с. 63] (нині Музей природи). 
Неподалік від замку в північному напрямку знаходилася ще одна 

природно-ландшафтна домінанта – підвищений пагорб за струмком. Ця 
місцевість («поділ») була обрана для заснування тут у 1700р. ще однієї 
архітектурної домінанти – Успенської церкви [13, с. 62]. 

Тут же на території посаду за невеликим струмком на південь від вже 
освоєних в архітектурно-просторовому аспекті місцевостей у 1724р. було 
збудовано Єзуїтський монастир (зараз діють келії та костел). Він знаходився 
майже на продовженні умовної лінії «Успенська церква – Хрестовоздвиженська 
церква» і був дещо більш віддалений від берегової лінії Кам’янки в порівнянні з 
двома попередньо згаданими культовими спорудами (Хрестовоздвиженською 
та Успенською церквами). 

Далі відбулося освоєння територія передмість, що в природно-
ландшафтному аспекті володіла меншим локалізаційним потенціалом, оскільки 
була більш віддалена від водойм та мала рівнинний характер. Так, у східному 
напрямку від замку на продовженні лінії «Успенська церква – собор Святої 
Софії» у 1761р. було збудовано бернардинський монастир, до якого 
прибудували костел Святого Яна з Дуклі, який неодноразово перебудовувався 
(в різні роки в монастирі діяли римо-католицька духовна семінарія, військомат, 
кінотеатр, будівлю закривали через аварійний стан в  1971р, зараз костел є 
відновленим). Це спорудження на той час було як таке, що мало найбільшу 
віддаленість від Кам’янки. 

На території передмістя була збудована ще одна архітектурна домінанта – 
у північно-західному напрямку від замку у 1770-90-х рр. тут з’явилася 
уніатська Василіанська церква, яка в 1866-1874рр була перебудована як Спасо-
Преображенський кафедральний собор [2, с. 95] (будувався як головний 
православний храм Волинської губернії). Церква була розташована на такій же 
віддалі від водойми, як і бернардинський монастир. В містобудівному контексті 
обидві архітектурні домінанти знаходились на двох розпланувальних осях 
поселення, одразу за територією посаду. 

Наступний елемент архітектурно-просторової структури міста виник в 
межах вже освоєної місцевості посаду: в XVIII столітті тут була споруджена 
ратуша (магістрат, нині є державною пам’яткою архітектури), що знаходилася 
на схід від замку, рівновіддалена від собору Святої Софії та єзуїтського 
монастиря. 

Найбільш віддаленою від гідрографічної мережі була церква Святого 
Архистратига Михаїла, збудована в 1856р. на території передмістя на одній з 
розпланувальних осей [13, с. 61] на схід від замку (нині існуюча). Вона 
розташувалася на лінії «замок – Хрестовоздвиженська церква». 
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Територія посаду відмічена ще однією архітектурною домінантою, яка 
з’явилася тут в 1909р: на схід від замку була збудована католицька консисторія 
(нині краєзнавчий музей), що розташувалася між собором Святої Софії та 
ратушею, на лінії «замок – Хрестовоздвиженська церква – церква Святого 
Архистратига Михаїла». 

Отже, на основі проведеного аналізу, можемо зазначити, що в якості 
природно-композиційних осей формування системи архітектурних домінант 
виступають елементи гідрографічного чинника: русло Кам’янки та сукупність 
струмків на лівобережній території міста. Так, архітектурні домінанти, 
локалізація яких утворює криву «1-3-2-10» цілком відтворюють конфігурацію 
струмка, що обмежує посад з півдня. Причому перші три з архітектурних 
об’єктів з’явились на початку еволюції архітектурно-просторової структури 
(IX-XV століття). Четверта домінанта (католицька консисторія) лише 
підкреслила природно-композиційну вісь на початку ХІХ століття. В 
розташуванні ще однієї групи домінант по кривій «4-2-10-5» теж помітний 
вплив природно-композиційної осі: крива повторює обриси русла Кам’янки, що 
межує з територією посаду. В даному випадку четверта по часу заснування 
домінанта (католицька консисторія) знову ж таки підсилила природно-
композиційну вісь. 

Особливості природно-ландшафтних утворень місцевості Житомира 
зумовили її диференціацію на певні зони, що володіють різним композиційно-
художнім потенціалом. Так, можна виділити три основні зони найвищої 
композиційної активності, з яких одна (найбільша) була задіяна в еволюції 
архітектурно-просторового структурування поселення. Межі даної зони 
частково визначаються гідрографією – це русло ріки Кам’янки та струмка, які 
при злитті утворюють мисову територію. Тут була заснована половина всіх 
архітектурних домінант поселення. До цієї ж зони входить також локальне 
підвищення за струмком на півночі. 

Потрібно додати, що архітектурні домінанти, які утворюють криву «4-2-10-
8-5» своїм розташуванням повторюють контур зони найвищої композиційної 
активності (частково її гідрографічні межі, а частково межі посаду, які 
визначають кордон даної зони по суходолу). Цікавим виглядає розташування 
домінант 2, 6, 5, які утворюють рівносторонній трикутник з центром в 
домінанті 8. 

Візуальну орієнтацію композиційно-активних зон здійснювали амфітеатри 
поселення, утворені своєрідністю гідрографічної мережі. Так, на території 
Житомира виділяються три амфітеатри різні за величиною та радіусом 
кривизни. Два більші формуються особливістю плину русла Кам’янки, а 
третій – завдяки впадінню струмка до річки на півночі. Середній амфітеатр, що 
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розташований на правобережжі Кам’янки та являє собою заболочену місцевість 
здійснює візуальну орієнтацію архітектурних домінант зони найвищої 
композиційної активності (територія посаду). Геометричним фокусом меншого 
амфітеатру виступає ця ж територія та відповідно її містобудівні орієнтири 
лише з меншої віддалі: частково з території правого берегу річки, частково – з 
території передмістя на півночі (одразу за струмком). 

 
Отже, підводячи підсумки, необхідно зазначити основні аспекти ступеня 

збереженості природно-ландшафтної ідентичності міста Житомира. В цілому 
для поселення характерним є часткова видозміна (втрата) такого природно-
ландшафтного чинника, як гідрографія: зникло острівне положення замку як і 
власне будівля самого спорудження; втраченими є також окремі природно-
композиційні осі – струмки. В результаті такої видозміни втратився один з 
трьох амфітеатрів, композиційним фокусом якого була територія посаду - зона 
найвищої композиційної активності, яка в свою чергу втратила чіткі межі. Дані 
трансформації вказують на порушення в певній мірі природно-ландшафтної 
своєрідності історичного поселення, що лежала в основі архітектурно-
просторової еволюції та відповідно естетичного чинника сприйняття 
архітектурних домінант. Таким чином, можемо говорити як про збереження, 
так і про реабілітацію природно-ландшафтних факторів та утворень, що є 
характерним історичним середовищем пам'ятки архітектури. Зокрема мова йде 
про відновлення гідрографічного чинника в структурі міста. Так, відновлення 
острівного положення замкового пагорбу в певній мірі поверне місцевості 
природно-ландшафтну ідентичність. Що ж стосується втрачених природно-
композиційних осей (струмків), то зараз на їх місці прокладена вулично-
дорожна мережа, що унеможливлює відтворення даного чинника.  

Результати дослідження можуть бути використані при складанні історико-
архітектурного опорного плану, що є складовою частиною генерального плану 
історичного населеного пункту (зокрема при складанні схем ландшафту міста, 
історичного зонування, архітектурно-просторової композиції історичного 
центру). Матеріали проведеної роботи можуть бути корисними також для 
розробки документації "Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування", 
зокрема для визначення меж зони охоронюваного ландшафту. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення еволюції 
архітектурно-розпланувальної структури поселення в природно-ландшафтному 
аспекті, виявлення специфіки формування панорам та архітектурно-
просторової композиції, особливостей видового розкриття пам’яток 
архітектури. 
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Аннотация 
В статье проанализированы особенности природно-ландшафтной ситуации 

города Житомира. Определена взаимосвязь последней с эволюцией 
архитектурно-пространственной структуры. Определены природно-
композиционные оси и их влияние на формирование системы архитектурных 
доминант. Найдены зоны наивысшей композиционной активности, амфитеатры 
и территории их визуальной ориентации. Определена степень сохранности 
природно-ландшафтной идентичности поселения и изложены предложения ее 
восстановления. Разработаны природно-архитектурно-планировочные модели 
поселения. Сформулированы направления дальнейших исследований 
проблематики. 

Ключевые слова: природно-ландшафтные факторы, природно-
ландшафтная идентичность, архитектурно-пространственная структура, замок, 
посад, город, архитектурные доминанты, зоны наиболее композиционной 
активности, амфитеатры. 

 
 

Summary 
The features of a natural-landscape situation of a city of Zhitomir are analysed in 

the article. The interrelation of last with evolution of the architecturally-spatial 
structure is defined. The natural-composite axes and their influence on formation of 
the system of the architectural dominants are defined. The zones of the highest 
composite activity, the amphitheatres and the territories of their visual orientation are 
found. The degree of safety of the natural -landscape identity of the settlement is 
defined and the offers of its restoration are stated. The models of the natural-
architecturally-planning of the settlement are developed. The directions of the further 
researches of a problematic are formulated. 
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аспірантка кафедри дизайну архітектурного середовища

Київського національного університету будівництва і архітектури

ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ І АРХІТЕКТУРА
 
Анотація: у даній статті розглянуто особливості застосування теорії 

фракталів в архітектурі. 
Ключові слова: фрактальна геометрія, подібність, формоутворення, 

архітектура, містобудування. 
 
У архітектурі застосування фрактальної геометрії відбувається лише на 

рівні джерела натхнення для створення форми нового об'єкту, але це не єдиний 
можливий варіант "фрактальності" в проектуванні і наукових дослідженнях. 
Фрактали "висловлюються" на мові природи, принципи формоутворення якої 
глибоко проникли в архітектуру, яка як результат творчої діяльності людини 
природним чином базується на законах розвитку всесвіту сприйманих 
людиною інтуїтивно або усвідомлено. Фрактальний принцип розвитку 
природних і геометричних об'єктів проникає углиб архітектури і як образ 
зовнішнього рішення об'єкту, і як внутрішній принцип архітектурного 
формоутворення.  Після появи фрактальної геометрії в проектуванні отримав 
розвиток новий напрям проектування, яке можна охарактеризувати як 
усвідомлена фрактальність архітектурних форм. 

Введення у науковий оборот поняття "фрактал" Бенуа Мандельбротом [1] 
(від латинського fractus − "подрібнений, зламаний, розбитий") сприяло 
розвитку міждисциплінарного підходу, заснованого на методах нелінійної 
динаміки, фрактальної геометрії, теорії самоорганізації. Це дозволило істотно 
розсунути рамки наукових досліджень, наприклад, у напрямі деталізації аналізу 
динаміки хаотичних систем, обліку особливостей топології тонкої структури 
об'єктів, виявити загальні характеристики що визначають структуру різних 
процесів (природних і соціальних), кількісно описати складну просторову 
організацію реальних об'єктів (морфогенез природних форм), створювати 
адекватніші моделі, що відбивають динаміку (розвиток, формоутворення).  

Основні принципи фрактальної геометрії: самоподібність - будь-яка 
частина цілого подібна до самого цілого (ієрархічний принцип організації); 
динамічність, здатність до саморозвитку (у природі немає статичних станів і 
фіксованої розмірності); нерегулярність (при збільшенні масштабу регулярної 
фігури буде отримана фрагмент прямої фрактальні структури зі збільшенням 
масштабу не стають простішими: на усіх рівнях фігури матимуть однаково 
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складні контури). Фрактальні структури мають широке поширення, як в 
природному, так і в штучному середовищах. Фрактальність природних об’єктів 
(рис.1). 

 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Фрактальність природних об’єктів. 
 
Застосування фрактальних правил побудови широко поширене і в 

архітектурі. Фрактальна архітектура ділиться на два типи: штучно створена і 
така, що природно склалася. У свою чергу штучно створена фрактальна 
архітектура буває інтуїтивною і свідомою. Під інтуїтивною фрактальністю 
мається на увазі структура багатьох шедеврів світової архітектури минулого у 
яких архітектор або будівельники не усвідомлено використовували фрактальні 
принципи. При цьому фракталоподібні форми представлені в спорудженнях 
різних епох і народностей, відбивають різні алгоритми формоутворення.  

Б. Мандельброт першим написав про фрактальність архітектури, вказавши 
для порівняння форму будівлі Паризької опери. У (Рис. 2) наводиться ряд 
прикладів фрактальних форм в архітектурі [2, 3]. 

Таким чином, принципи фракталоподібного формоутворення в архітектурі 
застосовуються з давніх часів, та використання фрактальних правил побудови в 
архітектурі далеко не завжди виявлялося математично вивіреним, але у пошуку 
і створенні художньо виразних пропорцій архітекторів вели їх інтуїція і талант, 
відчуття гармонії і високий професіоналізм. 

Після появи книги Б. Мандельброта використання фрактальних алгоритмів 
в архітектурному морфогенезі стає усвідомленим. Стало можливим 
застосування фрактальної геометрії до певної міри для аналізу архітектурних 
форм. Для різних типів архітектурних споруд можна знайти фрактальний 
аналог, двовимірний або тривимірний, і тим самим виявити їх фрактальний 
алгоритм. Слід зазначити, що в архітектурі застосовуються фрактальні правила 
побудови з використанням обмеженого числа повторів, а також зміною 
алгоритмів їх побудови, порушенням строгої подібності введенням різних 
варіацій, тобто використовуються квазіфрактали мультифрактальні структури 
(неоднорідні фрактальні об'єкти, для повного опису яких недостатньо введення 
усього лише однієї величини з його фрактальною розмірністю, а потрібний 
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Рис. 2. Фрактальність (інтуїтивна) архітектурних форм: 1.- Спаська башта, 

Кремль, Москва; 2.- Парижська опера; 3.- Собор Василія Блаженого, Москва; 4.- Храм у 
Кхаджурахо, Індія. 
 
цілий спектр величин з різною фрактальною розмірністю; мультифрактали 
можуть визначатися не одним єдиним алгоритмом побудови, а декількома 
алгоритмами), що послідовно змінюють один одного. 

Таким чином, фрактальний підхід - це досить ефективний спосіб аналізу і 
(потенційно) проектування архітектурних форм, який може істотно збагатити 
мову архітектурної теорії і практики. Необхідно враховувати і здатність 
фрактала ставати синтезом чуттєвого (емоційного) з раціональним початком в 
аспекті застосування цієї здатності у сфері діяльності архітекторів, урбаністів, 
фахівців в області теорії архітектури. У деяких джерелах [4] говориться про 
перехід до нової парадигми в архітектурі під впливом наук про складні 
системи, що включають фрактальну геометрію і нелінійну динаміку. 
Також слід зазначити тенденції органічного вбудовування споруд в природне 
оточення, визначаючого інтеграцію природного і антропогенного ландшафту. 
Ця тенденція яскраво виражена в стилі модерн і "органічній" архітектурі. 
Дослідниками відмічено, що "широко застосовувалися на початку XX століття 
в архітектурі модерну пластичні, "текучі", асиметричні, біоморфні лінії, 
поверхні, "струмуючий" рослинний декор рельєфні зображення голів надають 
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будівлям схожість з живим організмом, що розвивається, імітують 
нерегулярність природних форм" [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Фрактальність (свідома) сучасних архітектурних форм. 1- Hearst 

Tower, Нью-Йорк; 2- музей Гуггенхайма, Біольбао; 3- штаб-квартира Fuji TV на Одайбе. 
 

Сучасний стан науково-технічної бази істотно розширює можливості 
архітектури, особливо в аспекті реалізації фрактальних форм. Можна навести 
сучасні приклади споруд, що поєднують функціональність, технологічність 
екологічність і образне рішення з цікавим архітектурним рішенням, що 
відбиває, фрактальні форми, причому свідомо і цілеспрямовано (рис. 3). 

Архітектура, починаючи з фрагментів, деталей і закінчуючи простором 
міста в цілому - це система, що має фрактальні властивості, які не можна не 
враховувати при формуванні міського середовища і проектуванні нових 
об'єктів усередині неї. Місто за своєю суттю - унікальне явище з'єднання 
творчих і технічних зусиль людини, соціальних взаємодій і дій природних 
процесів. Представлення міста як особливої архітектурної системи - 
фрактальної структури, що природно склалася що розвивається по не завжди 
зрозумілих на перший погляд алгоритмах, цілком виправдано. Фрактальні 
властивості мають не лише будівлі, споруди, квартали, вулиці, райони, але усе 
міське середовище в цілому що розглядається як безперервна структура в 
просторі і в часі, розвивається функціонально у взаємозв'язку з просторовою 
організацією міста (як взаємозв'язана і інтегрована система), що змінюється. 
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Розуміння природної фрактальності впливає на архітектурне представлення 
міського середовища (рис.4). Її аналіз з позицій фрактальної теорії і подальше 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Центр Токіо. 
 

моделювання інфраструктури міського простору нині вже виконується в 
містобудівній практиці [4]. Тому осмислення (аналіз) існуючих методів 
проектного прогнозування архітектурно-просторового середовища міста (на 
основі принципів формоутворення і організації фрактальних структур) 
дозволить розвинути містобудівні концепції (з урахуванням нових технологій, 
засобів і можливостей). 

Місто завжди відрізняється від природного середовища, що не могло бути 
описано геометрією Евкліда. До "неправильних" форм відносяться і міста - від 
ідеальних міст старовини до сучасних міст з їх непередбачуваним зростом. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности применения теории фракталов в 
архитектуре. 

Ключевые слова: фрактальная геометрия, архитектура, градостроительство. 
Annotation 

In this article the features of application of theory of fractals are considered in 
architecture. 

Key worlds: fractal geometry, architecture, town-planning. 
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Анотація: стаття присвячена дослідженню соціальних аспектів поведінки 
людини в житловому середовищі. 

Ключові слова: соціально орієнтоване житлове середовище, соціоніка, 
соціальні групи, сусідські спільноти.

 
Мета дослідження полягає у вивчені особливостей соціальних груп для 

проектування житлового середовища. 
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти взаємодії людини і 

середовища досліджуються архітектурно-містобудівною теорією, соціонікою, 
проксемікою, екопсихологією, краудінгом, етнологією, урбоекологією, 
екологічною оптикою, соціологією архітектури та іншими науками. Зокрема, 
дослідженнями архітектурно-містобудівних характеристик штучного довкілля з 
точки зору взаємозв’язків соціальних аспектів життєдіяльності людини 
займались К. Лінч, З. Н. Яргіна; питання залучення мешканців до участі у 
створенні середовища проживання проводили К. Александер, О. І. Гелла, 
Р. Ерскін, Л. Кроль, І. Фрідман; дослідження типів особистостей вивчали 
А. Аугустінавічюте, Вітрувій, В. Ліфанов, М. Люшер, Ч. Меркер, М. Мехрабієн, 
В. О. Тімохін, Ш. Фур’є; дослідженнями поведінки людини в архітектурному 
просторі займались Р. Соммер, М. Хейдметс, Е. Х. Холл; психологію життєвого 
простору розглядали В. І. Еленський, Х. Є. Штейнбах. 

Велика кількість параметрів архітектурного середовища визначається 
нормативними документами, проте цього не досить для створення гармонічного 
житлового середовища, «дружнього» до людини. Ще Вітрувій (1вік до н.е.) у 
своєму трактаті «Десять книг про архітектуру» вказував на необхідність 
проектування будівель відповідно до потреб людей. В залежності від професії, 
роду зайнятості людини - їх житло мало певні особливості, наприклад: 
торгівцям - необхідні були «стійла і лавки» в вестибюлі, а в будинку - підвали, 
амбари, кладові; ростовщикам і відкупщикам - будинки, які захищені від 
пограбування; для судебник діячів і ораторів - витончені і просторі будинки для 
зборів та прийомів, а для знатних людей слід розробляти «царські вестибюлі», 
високі атріуми, обширні перистилі і сади [1].  
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В історії містобудування одним із перших звернув увагу на ментальність 
мешканців Ш.Фур’є [4]. В його утопіях здійснена розробка «теорії всесвітньої 
єдності», що ґрунтувалась на «принципі тяжіння за пристрастю» людей, 
близьких за темпами і ритмами життя, за індивідуальним сприйняттям 
простору і часу життєвого шляху» [2, ст. 282]. Фур’є виділив близько 800 типів 
людських характерів, започаткувавши соціально-психологічний і 
культурологічний напрямок досліджень впливу ментальності поведінки 
мешканців урбанізованих територій на міське планування та середовище. 

В. О. Тімохін у своїй книзі «Архітектура міського розвитку» виділяє 
чотири угруповування людей в залежності від стереотипів поведінки і місць 
розселень різних угруповань мешканців міста: угруповань городян, слободян, 
урбодян і поселян. Зміна активності категорій угруповувань відбувається у 
«специфічному часі тривання їх життєдіяльності» [2, cт. 286]. 

К. Александер та Е. Фрідман говорять про важливість залучення 
замовника в процес проектування, шляхом використання мови паттернів та 
каталогу. За Александером [8] важливою умовою створення комфортних умов 
для людини - є соціалізація людей, яка здійснюється раціональним 
проектуванням публічних місць (скверів, пасажів, променад, публічного 
простору в громадських будівлях та житлового середовища) шляхом 
використання паттернів. За Фрідманом роль архітектора перестає бути 
основною і полягає у «конструюванні каталогу». Замовник стає відповідальним 
за процес в цілому, «оскільки він був інформований про наслідки прийнятого 
ним рішення» і сам обирає, коректує дизайн свого житла [3]. 

Виділені в соціології соціальні групи, З. Н. Яргіна запропонувала 
використовувати в архітектурно-містобудівній теорії. Оскільки соціальні групи 
є елементами соціальної структури, вони впливають на просторову організацію 
середовища. Соціальні групи виступають в ролі споживача житлового 
середовища і формуються на основі сусідських, ділових, побутових, 
промислових зв’язків. 

Соціальна група - це сукупність людей, які мають спільні інтереси, 
цінності і норми поведінки, які склались в рамках історично сформованого 
суспільства. Розрізняють такі соціальні групи: 

малі (сім’я, шкільний клас, сусідські спільноти, компанії друзів), 
середні ( виробниче об’єднання робітників одного підприємства і 
територіальної спільноти), 
великі соціальні групи (суспільні класи, соціальні прошарки, 
етнічні спільноти, вікові групи) [7, ст. 17]. 

Сусідські спільноти - це малі соціальні групи, які об’єднані за 
територіальною ознакою. З. Н. Яргіна звертає велику увагу на роль сусідських 
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спільнот, особливості яких слід обов’язково враховувати при проектуванні 
житлового середовища. За Яргіною, сусідство - це група людей, які 
проживають в границях одного житлового утворення, ним може бути - сходова 
клітина, секція житлового будинку, двору, кварталу, мікрорайону та малого 
сільського поселення [7, ст. 248]. 

Архітектурно-планувальна організація житлового середовища активно 
впливає на сусідські відносини. Вона може сприяти покращанню спілкування 
різних соціальних груп чи навпаки обмежувати, вона може сприяти зменшенню 
конфліктності, виникненню адресності житлового середовища, задоволенню 
необхідних потреб саме тієї соціальної групи, яка там проживає. Спеціалізація 
будинків може викликати ізоляцію їхніх мешканців від іншого контингенту 
населення. Для молоді така ізоляція не буде мати негативних наслідків, для 
людей похилого віку та інвалідів - навпаки, «оскільки такий контингент людей 
не бажає афішувати свою самотність чи фізичні недоліки»[7, cт. 252,]. Слід 
враховувати і можливі зміни: студентська спільнота формується на основі 
формальних відносин, але згодом може перерости в неформальні відносини.  

Слід відмітити, що дослідження З. Н. Яргіної досить однобокі, оскільки 
середовище розглядається як вихідна умова, воно є незмінним, соціальні групи 
«підбираються» для проживання в ньому. Яргіна не враховує зворотних зв’язків 
між відношенням «середовище - соціальна група», отже середовище не може 
змінюватись від змін соціальних груп. 

Архітектурно-містобудівна теорія торкалася лише деяких аспектів 
соціальних проявів людини, тому при дослідженні проблеми проектування 
соціально адаптованого житлового середовища необхідно звернутись до праць 
соціологів, психологів, соціоніків та проксеміків. 

Проксеміка досліджує проблеми організації і використання людиною 
простору та територіальну поведінку людини. Один із перших дослідників в 
проксеміці - Е. Холл запропонував класифікацію дистанцій спілкування: 
інтимна до 45 см, персональна від 45см до 120см, соціальна від 120см до 4 м і 
публічна більше 4 м. В роботі Е.Холл «Проксеміка» навів приклади поведінки 
спілкування людей різних національностей, які належать до різних соціальних 
груп. Середовищний психолог Р. Соммер запропонував поняття «просторової 
бульбашки» - невидимої сфери навколо людини, вторгнення в яку вона 
сприймає болісно. Просторова сфера більша у північних народів, інтровертів та 
менша у представників південних районів, екстравертів. Психолог Ч. Холахан 
виокремив два типи публічного простору: соціопетальний (сприяє спілкуванню 
між людьми) і соціофігуральний (не сприяє соціальним контактам) [6]. Ці дані 
можуть бути використані архітекторами при організації житлового середовища, 
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врахуванні розмірів зон комфортних для перебування, ступінь відкритості чи 
закритості простору. 

Соціоніка вивчає сприйняття людиною інформації про навколишнє 
середовище і взаємодію між людьми. Предметом вивчення соціоніки - 
психологічні типи і відносини між ними. Засновник соціоніки 
А. Аугустінавічюте запропонувала 16 соціотипів та охарактеризувала моделі 
соціальної взаємодії між типами. Цей досвід доцільно використати при 
проектуванні житлового середовища шляхом створення моделей простору (за 
інтересами, характером проведення дозвілля для певних соціальних груп), що 
покращить сусідські зв’язки і дружні контакти та полегшить створення сімей. 

В залежності від відповідності між кольоровими уподобаннями і 
особистістю, уподобання при оформлені житла психолог М. Люшер виділяє 
чотири типи особистостей:  

люди «синього типу» розглядають житло як укриття, вони віддають 
перевагу невеликим просторам, люблять м'які, округлі форми, ніші, 
де можна сховатися. Будинок із товстими стінами, круглими 
товстими вікнами з переплетом, склепінчасті стелі, м'які на дотик 
матеріали: дерево, текстиль, килими. 
люди «зеленого типу» вибирають приміщення правильної 
прямокутної форми з чітко фіксованими кутами, які дозволяють 
почувати себе впевнено. Для підтримки почуття власної гідності 
зеленому типу необхідні високі зали. Вікна повинні бути високими, 
можливо прикрашені кованими решітками. Найкраще підходять 
тверді матеріали: мармур, камінь або метал. 
люди «жовтого типу» віддають перевагу відкритим просторам. 
Вікно може бути на всю стіну і без переплетів з видом на 
незабудованій майданчик. Таких людей притягує блиск, вони 
люблять скло, дзеркала, плексиглас, хром. Житло має бути 
прикрашене сувенірами, привезеними ними з різних країн. 
люди «червоного типу» віддають перевагу простору з довгими 
коридори і проходами, величезними кабінетами, прикрашених 
шкірою, шкурами та спортивними трофеями, що підкреслюють 
мужність і сексуальність людини «червоного типу» [6]. 

Зараз ці дані використовують у межах психодизайну, при проектуванні 
дизайну інтер’єру приміщень. Проте ці параметри можуть бути розширенні і 
використані в проектуванні дворових просторів, майданчиків для спілкування, 
майданчиків для відпочинку в житловому середовищі. 

Х. Е. Штейнбах та В.І. Еленський, співставивши уподобання людини із 
типологією темпераментів за І.П. Павловим, отримали такі дані: 
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флегматик - спокійна, нетовариська людина, яка віддасть перевагу 
інтер'єрові з важкими масивними меблями, з чітко організованим 
простором, сірим та коричневим  кольорам, 
меланхолік - чутливий до будь-яких подразників, його покої 
повинні бути на максимальній відстані від домочадців, з ідеальною 
звукоізоляцією. Пастельні тони інтер'єру. Меланхолік віддає 
перевагу круглим, м'яким формам - венеціанські вікна, закруглені 
отвори дверей, невисокі стелі, безліч затишних куточків і ніш, 
сангвінік - активна людина, будинок має бути яскравий, відкритий 
назовні, з величезними вікнами, 
холерик - жива енергійна людина, якій підходять модульні 
системи, що дозволяють легко трансформувати простір. Кольори, 
які компенсують імпульсивність холерика, це синій - 
заспокійливий і зелений - допомагають зосередитися. 

Штейнбах і Еленський продовжили ці дослідження і систематизували 
данні шляхом поєднання темпераменту і роду заняття людини. «Для 
флегматичного банкіра чи держчиновника високого рангу підійде стиль 
класицизм, який виглядає солідно і завдяки елементам античності створює 
відчуття вічності; художній натурі меланхолічного складу підійде романтизм із 
використанням природного каменю і дерева; інтелігентний сангвінік обере 
модерн із непередбачуваним простором, витонченим рослинним орнаментом, 
вишуканими плавними лініями, які будуть підкреслювати його 
індивідуальність; імпульсивний холерик, успішний бізнесмен обере бароко, 
оскільки цей стиль демонструє своє багатство завдяки використанню декору і 
поєднання білого і золотого кольорів; сангвінік з технічним складом розуму 
обере хай-тек із використанням сучасних матеріалів, високих технологій і 
широким використанням технічних засобів»[6, с. 211-212]. 

Поет і письменник В.Хлебніков в праці «Голова земної кулі» виокремив 
різні типи будинків в залежності від професії його мешканців: будинки-мости, 
будинки-тополі, підводні палаци («строились для говорилен»), будинки-
пароплави (для моряків), будинок-плівка, будинки-шахмати, будинки-качелі 
(«мыслителям, морякам и будетлянам»), будинок-чаша, будинок-труба, 
будинок-поле, будинок на колесах (для циган 20ст.) [5]. Ці ідеї частково втілені 
у проектах сучасних архітекторів Jagnefält Milton, які спроектували готель на 
колесах та концертний хол на колесах (рис. 1.1.), і архітектурного бюро із Данії 
N55 «Ходячий будинок», спроектований для кочування і проживання циган у 
ньому (рис.1.2). Це свідчить про можливість розвитку житлового середовища у 
цих напрямках [9,10]. 
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Рис.1. 1)Мобільне житло «Ходячий будинок», Датське бюро N55 
2)Міжнародний конкурсний проект мобільного житла «Готель на 

колесах, громадська лазня на колесах і концертний хол на колесах». Шведські 
архітектори Jagnefält Milton. 2010. 

Висновок. Житлове середовище виконує важливі соціальні функції і має 
проектуватися соціально орієнтованим. Врахування соціологічних досліджень 
розширює межі можливих альтернатив розміщення соціальних груп, збагачує 
арсеналом засобів виразності. Використання даних соціально-психологічних 
досліджень допоможе більш раціонально зонувати територію, коректно 
розміщувати необхідні компоненти житлового середовища для створення 
комфортного, естетичного простору для представників соціальних груп. 
Подальші дослідження будуть полягати у виявленні факторів, які впливають на 
архітектурно-планувальну організацію соціально орієнтованого житлового 
середовища. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию социальных аспектов поведения 
человека в жилой среде. 
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Донбаська національна академія будівництва і архітектури

НАДЗЕМНІ ПАСАЖИРСЬКІ ОБ’ЄКТИ ЯК ПРОСТОРОВІ 
ОРІЄНТИРИ МІСТА

 
Анотація: в статті розглядаються особливості інтеграції утилітарних 

мережних об’єктів в якості візуальних орієнтирів міста (на прикладі 
пасажирських станцій міського наземного швидкісного рельсового транспорту). 
Визначається тип домінування пасажирських об’єктів в міському середовищі, 
ієрархія пасажирських об’єктів на рівні мережі та міста. Пропонується 
створювати художньо-просторові єдності на основі використання 
комунікаційних та структуруючих якостей мереж пасажирських об’єктів. 

Ключові слова: пасажирські об’єкти наземного швидкісного рельсового 
транспорту, домінанта, орієнтир, структурно-просторова єдність міста. 

 
Актуальність і постановка проблеми. При визначенні головних вимог, 

яким мають відповідати архітектурні рішення об’єктів, що мають загально-
громадське значення, завжди постає питання створення орієнтирів. Так, одним 
із провідних засобів формування візуального іміджу міста є саме архітектурні 
об’єкти, що являються просторовими орієнтирами. Побудова просторової 
єдності міста через систему висотних домінант – класичний приклад 
ансамблевого підходу до міста [2]. Існує великий проектний досвід 
організованого розміщення об’ємних та лінійних орієнтирів в СРСР. Він не 
буде детально проаналізований, але в якості одного з факторів формотворення 
пасажирських об’єктів деякі положення містобудівних принципів можуть 
слугувати базою. Так, головним принципом містобудівної композиції виступає 
чергування опорних вузлів з рядовою забудовою. Але цей принцип можна 
застосувати не тільки до висотної архітектури, а й до тієї, що несе в себе 
потенціал орієнтира, тобто може відповідати встановленим ознакам [2,3]. 

Ознаки орієнтирів: а) емоційна яскравість, концентрація високих художніх 
якостей; б) опорні вузли на фоні більш спокійної забудови; в) центри тяжіння 
просторових зв’язків; г) збільшення просторової одиниці структурної 
організації забудови; д) закріплення об’ємно-просторової побудови міста; 
е) забезпечення художньої та сутнісної єдності міста. 

Таким чином можна припустити, що відмінна від висотної, але 
організована система об’єктів одного типу може бути основою для побудови 
просторової цілісності міста, так званої структурно-просторової єдності. Щодо 
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пасажирських мережних об’єктів відомо, що розроблення транспортних 
зв’язків є ведучим принципом містобудівної композиції. Але на практиці 
транспортні артерії виконують лише організуючу, комунікативну функцію. 
Художні якості міського «русла» повністю залежать від архітектурних об’єктів 
на них, які часто не мають ніякого відношення до комунікативної функції: 
наприклад, громадські та спортивні споруди концентрують на собі емоційне 
сприйняття забудови. Виникає дисбаланс між природною для транспортних 
об’єктів задачею функціонально організовувати міський простір і логічною, але 
найчастіше відсутньою функцією забезпечувати і художню єдність міста [5]. 

Питання також до застосування до мережних пасажирських об’єктів 
поняття ансамблю. Архітектурні ансамблі вважаються показником творчих 
здібностей і знань архітектора, до них висуваються суворі вимоги. Ансамблева 
організація середовища – головний прийом структуризації міста, надання йому 
впізнаного образу, розстановки акцентів і домінант. Ансамблі неповторні, але 
мають загальні принципи. В тому числі – формування орієнтирів. Якщо мережа 
пасажирських об’єктів – це також ансамбль, але просторовий, до неї також 
мають висуватися вимоги художньо-архітектурного плану, а не тільки 
утилітарні, що негативно відбивається на міському просторі. Щоб визначити ці 
вимоги необхідно з’ясувати, до якої категорії орієнтирів відносяться 
пасажирські об’єкти, який тип домінування в міському просторі для них 
застосовується і яку орієнтуючу роль стосовно цього можна на них покласти. 

Результати дослідження. Враховуючи вищезазначене, можна 
сформулювати вихідну гіпотезу: координація функціонально пов’язаних 
елементів цілісного середовища міста повинна поширюватися і на художні 
аспекти відношень між цими елементами. Виходячи з цього, а також з факту, 
що в радянському союзі метрополітен, як приклад мережних об’єктів, 
створювався як «просторово протяжний архітектурний комплекс 
монументальних споруд великого суспільного значення» [4], можна визначити 
головну архітектурну задачу для пасажирських об’єктів (ПО) однієї мережі 
(міського наземного швидкісного рельсового транспорту): художньо-образні 
рішення ПО повинні створювати сутнісну єдність і слугувати об’ємно-
просторовими орієнтирами композиційної побудови міста. 

Відповіддю на питання, чи співпадає така задача ПО з потребами 
суспільства та вимогами функціонування середовища, є те, що: по-перше, 
зростає протест суспільства проти антигуманного середовища, що йому 
нав’язується (і технократія транспортного аспекту в цьому питанні на першому 
місці); по-друге, існує необхідність дотримання принципу спадковості 
природної та історичної композиційної системи і корегуючої «регулярної» 
системи [2], який виражається у впровадженні в каркас і тканину міста ряду 
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взаємопов’язаних орієнтирів, що враховують принципи розвитку та 
ієрархічність існуючих міських утворень. Таким чином, системи пасажирських 
об’єктів є одними з найліпших засобів досягнення такої мети, а їх образно-
художня вагомість є цілковито обґрунтованою. 

В процесі дослідження було встановлено, що інтеграція ПО в міське 
середовище у якості орієнтирів є дещо особливою, порівняно з інтеграцією 
інших архітектурних об’єктів-орієнтирів. Ці особливості інтеграції ПО-
орієнтирів можна сформулювати наступним чином: 

1. Інтеграція в інтеграції. На сучасному етапі функціональне зонування 
міст все частіше доповнюється прогресивним принципом інтеграції окремих 
функціональних елементів [2]. Існує необхідність інтеграції міського 
середовища в художню цілісність. Просторові комплекси ПО в цьому контексті 
є однією з структуруючих систем. ПО як елемент комунікативної транспортної 
системи пов’язаний з усіма соціальними сторонами життя міста. Таким чином, 
інтеграція ПО в середовище належним чином є засобом інтеграції самого 
середовища в художньо-образну єдність. 

2. Ординарність і унікальність утилітарних об’єктів. ПО і їх мережі 
формують систему просторових зв’язків для міст різних категорій і з різним 
функціональним насиченням. Таким чином, створення єдиної конкретизованої 
методики ефективної інтеграції ПО неможливе через величезний діапазон 
контекстних випадків, які повинні бути враховані. З іншого боку, при 
комплексному впровадженні мережі ПО в короткий час повний 
контекстуальний підхід часто стає нераціональним і для пошуку єдиної 
концепції все ж необхідно створити загальну методику, підходящу одразу всім 
індивідуальним особливостям зон розташування. Питання поєднання 
ординарного і унікального для архітектури ПО стає вкрай важливим. 

3. Художня ієрархічність. Задачі  координації зв’язків та підпорядкування 
всередині самої мережі створюють необхідність встановлення ієрархії ПО за 
художньо-композиційними функціями як на рівні інтеграції в систему, так на 
рівні інтеграції в міське середовище. 

4. Просторова жорсткість. На відміну від інтеграції орієнтирів іншого типу 
(наприклад, висотних), ПО мають специфічне просторове закріплення і в 
певному сенсі не можуть оперувати такими властивостями, як вибір різних 
інтервалів задля підкреслення ієрархічності структури міста. Ці інтервали між 
ПО обумовлює багато факторів: не тільки функціональне наповнення зон, а 
рівномірний розподіл пасажирських потоків, технічні особливості транспортної 
системи, зменшення часу подолання маршруту та ін. Тому неможливо створити 
ансамбль із ПО однієї лінії, що сприймаються водночас (не враховуючи 
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архітектурне рішення різних входів однієї станції), часто неможливе 
застосування природного модуля [6]. 

5. Баланс форми і функції. В поширеному розумінні ПО сприймаються як 
суто утилітарні об’єкти, але при цьому мають складати образно-художню 
цінність [6]. Інтеграція в цьому аспекті ускладнюється гострою проблемою 
впровадження інженерних об’єктів в історичну забудову із збереженням її 
візуальної унікальності. Обґрунтування прагматичної необхідності інтеграції 
ПО в окремих випадках може не співпадати з естетичною доцільністю його 
існування. Питання балансу утилітарного та естетичного супроводжують 
об’єкти такого типу в особливій специфіці на всіх етапах проектування і 
експлуатації. 

Аналіз досліджень поняття «архітектурна домінанта» [3] свідчить, що ПО 
не може використовувати терміни так званої першої групи (домінанта, висотна 
домінанта, центральна домінанта), а також четвертої групи (висотна будівля, 
що задає масштаб всім міськім будівлям). ПО не вистачає ознак вертикального 
напрямку композиції, він не завжди є зоровим орієнтиром із значних відстаней і 
може бути зовсім не головним об’єктом в локальній зоні свого 
місцезнаходження. Ознаки другої групи термінів (головна будівля, ціль, маяк, 
орієнтир) загалом підходять до визначення ПО: специфічний архітектурний 
об’єкт, що завдяки різним якостям (наприклад, конструктивним) концентрує на 
собі увагу. Але на практиці багато ПО не відповідають такому визначенню. 
Терміни з третьої групи підходять до всіх ПО: зоровий акцент, архітектурний 
акцент. Тому що ПО є основними акцентами на мережі (точками, вузлами, 
порівняно з естакадними перегонами та інженерними депо), саме ПО формують 
образ мережі і мають виділятися із оточуючого середовища. Ознаки п’ятої 
групи термінів (важливий об’єкт, що формує художню своєрідність) можна 
вважати потенціальними для ПО, тому що дотримання мережею ПО вимог до 
побудови просторового художньо-виразного ансамблю зробить її одним із 
головних чинників формування загального образу міста. 

 Таким чином, стосовно ПО коректне застосування терміну орієнтир-
акцент і складання відповідної ієрархії. Так, задля формування структурно-
просторової єдності – мережі ПО-орієнтирів, необхідна їх ієрархічна 
диференціація. На рівні інтеграції в міське середовище ПО поділяються на 
категорії: 1 - створюють або остаточно закріпляють існуючі опорні вузли – 
основу міської структури (і властивості 2-3 категорії); 2 - співпадають і 
підкреслюють головні функціональні зв’язки і напрямки (і властивості 3 
категорії); 3 - формують певний ритм задля логічного просторового розуміння 
транспортного каркасу. 

На рівні інтеграції у власну мережу ПО поділяються на категорії: 
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1. ПО – орієнтири-домінанти мережі: відображають основні архітектурно-
художні характеристики всієї мережі, водночас являються носіями яскраво 
вираженої індивідуальності (або підпорядкування визначного об’єкту тяжіння). 

2. ПО – орієнтири-акценти: відображають загальні риси художньої 
концепції, відхиляючись від базового рішення в незначній мірі. 

Для визначення пріоритетних методів створення художньо-виразних 
рішень архітектури ПО, необхідно з’ясувати, яким чином ПО мають 
виконувати роль орієнтирів.  

Домінуючі об’єкти в місті виконують свою функцію орієнтира різними 
шляхами [3]: завдяки висотному характеру, завдяки стильовому контрасту з 
оточуючою забудовою, через складні об’ємно-просторові характеристики та 
завдяки своєму практичному значенню. Відповідно до цієї класифікації ПО 
може застосовувати другий і четвертий тип домінування. По-перше, для групи 
безпосередніх користувачів даного виду транспорту ПО насамперед 
використовує свою змістовність; цей вид домінування виходить за межі 
зорового сприйняття, тут важливо створити користувачеві позитивну асоціацію 
не тільки з самим об’єктом, а із послугами цього транспорту та його 
важливістю для повсякденного життя. По-друге, ПО може приймати будь-яке 
стилістичне осмислення, в художньому плані у нього немає канонів, історично 
складених знакових систем; в цьому його перевага перед іншими типами 
об’єктів. Таким чином, формотворення ПО повинне враховувати як визначені 
особливості інтеграції ПО в якості орієнтирів в міському середовищі, ієрархію 
всередині мережі та на рівні міста, так і логічні типи їх домінування. 

Висновки. По-перше, створення орієнтирів в міському середовищі 
повинно бути систематизованим. Мережі пасажирських об’єктів наземного 
швидкісного рельсового транспорту володіють такими якостями, як 
відображення комунікативної функції міста, структуризація міського 
середовища, формування зон тяжіння людських і транспортних потоків. 
Логічним вбачається створення на їх базі структурно-просторової єдності 
об’єктів-орієнтирів. По-друге, характер візуальних акцентів міста можуть бути 
різним: висотним, стилістичним, просторовим, змістовним. ПО можуть бути як 
змістовними, так і стилістичними, інколи - просторовими міськими 
орієнтирами, або комбінувати ці ознаки. По-третє, оскільки такі мережі ПО, як 
наземний метрополітен та монорельс, формують ієрархічну архітектурно-
просторову єдність, то до них можливе застосування поняття просторового 
ансамблю і, як наслідок, необхідність відповідати цьому статусу з урахуванням 
визначених особливостей інтеграції ПО-орієнтирів в міське середовище. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности интеграции утилитарных сетевых объектов в 
качестве визуальных ориентиров города (на примере пассажирских станций городского 
наземного скоростного рельсового транспорта). Определяется тип доминирования 
пассажирских объектов в городской среде, иерархия пассажирских объектов на уровне сети 
и города. предлагается формировать художественно-пространственные единства на основе 
использования коммуникационных и структурирующих качеств систем пассажирских 
объектов. 

Ключевые слова: пассажирские объекты городского наземного скоростного рельсового 
транспорта, доминанта, ориентир, структурно-пространственное единство. 

 
Summary 

In article features of integration of utilitarian network objects as visual reference points of a 
city are considered (on an example of passenger stations of city elevated high-speed rail transport). 
The type of domination of passenger objects in the city environment and the hierarchy of passenger 
objects at network level and city level are defined. It is offered to form art-spatial unities on the 
basis of use communication and structuring qualities of passenger objects systems. 

Keywords: passenger objects of city elevated high-speed rail transport, dominant, reference 
point, structurally-spatial unity, spatial ensemble. 
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ПРОСТОРОВО ФОРМУЮЧІ НАПРЯМИ ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОЧАТКУ 21 СТОЛІТТЯ

 
Анотація: визначено суть, специфіку та об’єкти проектування дизайну 

архітектурного середовища, дизайну середовища та світлового дизайну. 
Ключові слова: середовищні дизайни, світловий дизайн, об’єкт. 
 
Останнім часом активно розвивається інфраструктура населених пунктів 

в Україні. Ведеться глобальне хаотичне наповнення міських територій 
предметно-просторовими об’єктами типу малих архітектурних форм 
різноманітних за своїми функціональними, конструктивними та естетичними 
якостями. Крім того у вечірні години реальні міста та селища перетворюються 
у віртуальні завдяки святковому освітленню «від господаря» того чи іншого 
будинку. Зважаючи на всю некерованість і практично неорганізованість цього 
процесу по формуванню цілісної художньої стилістики міського середовища, в 
чому як раз і полягає проблема, варто з’ясувати, фахівці якої сфери діяльності 
можуть суттєво вплинути і сформувати естетично повноцінне середовище для 
життєдіяльності та емоційного комфорту людини у денний та вечірній час. 

Поняття «середовище» в дизайні найчастіше трактується як натуральна 
(перша) та штучна (друга) природа в її матеріально-предметному та 
функціонально-процесуальному проявах. 

Поняття «просторостворення» охоплює всю діяльність дизайнера в 
цілому, а саме сукупність форм і результатів людської діяльності, і може бути 
розглянута як загальна категорія дизайнерської діяльності, тобто 
просторостворення виступає як організація безлічі об’єктів, що формують 
упорядковану в її утилітарній та естетичній єдності сукупність. 

Варто звернути увагу на те, що середовищні об’єкти мають складну 
структуру. Тут у поєднанні взаємодіють внутрішні і зовнішні простори, а також 
включаються віртуальні. Середовища життєдіяльності, що ними створюються, 
організуються ще і за допомогою найрізноманітніших предметно-просторових 
структур, а також можуть до певної міри реалізувати всю гаму естетичних 
відношень, породжених особливостями відношення людини до оточуючого 
світу. 

Виходячи зі сказаного можна більш детально розглянути різні типи 
середовищних дизайнів як просторово формуючих напрямів діяльності. 
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Середовищні дизайни включають в себе дизайн архітектурного 
середовища, дизайн середовища, світловий дизайн. 

«Дизайн архітектурного середовища – проектно-художня діяльність, 
кінцевою метою якої є раціонально організоване і естетично оформлене 
внутрішнє і зовнішнє матеріально-просторове оточення, у якому розгортаються 
процеси життєдіяльності»[3, с.392]. 

Область художнього проектування архітектурного середовища досить 
широка й стосується найрізноманітніших галузей матеріально-художньої 
культури. Дизайн архітектурного середовища покликаний до проектування 
комплексних середовищних архітектурних об’єктів із позиції максимально 
широкого охоплення взаємовідносин людини з природою, з предметно-
просторовим і соціально-культурним оточенням з метою створення значних 
елементів гармонізованого середовища, що до того ж володітиме формальною 
цілісністю та здатністю виразно відтворювати сутність і характер способу 
життя. Природно, що для дизайну архітектурного середовища формотворчим 
лідером виступає архітектура. 

Академік В. Шимко зазначає також, що “дизайн середовища припускає не 
точне проектне творення очікуваного середовищного відчуття, а проектування 
набору умов, необхідного і достатнього для появи комплексу модифікацій 
такого роду відчуттів ” [4, с.5]. Отже архітектор-дизайнер складає не проект 
середовища в його повному розумінні, а вузько націлений варіант предметно-
просторових параметрів, необхідних для його виникнення та існування – те, що 
отримало назву “архітектурне середовище ”. В свою чергу “архітектурне 
середовище ”, за Шимко, - це “частина нашого оточення. Вона створена 
архітектурно (художньо) обґрунтованими об’ємно-просторовими структурами, 
системами обладнання і благоустрою, поєднаними у цілісність за законами 
художньої єдності ” [4, с.8]. Все це пояснює близькість методології 
архітектурного і архітектурно-дизайнерського проектування – обидві 
спеціальності мають справу з візуальними образами оточуючої нас реальності, 
використовуючи їх особливості для пробудження ідейно-естетичних реакцій 
глядача. 

До типів об’єктів архітектурного середовища можна віднести: 
- міський дизайн (дизайн міського середовища), що включає громадські 

простори міста, житлове середовище, об’єкти, що належать до 
інфраструктурних функціональних систем (транспорту, міських служб, 
спілкування і торгівлі); 

- інтер’єрний дизайн, що включає громадське і житлове середовище; 
- дизайн виробничого середовища, що включає різноманітні відкриті та 

замкнені простори [1]. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 91

Дизайн середовища на відміну від архітектури і дизайну архітектурного 
середовища, прагне поєднати особливості окремо дизайну і окремо середовища. 
Іншими словами поєднуються раціонально-винахідницький початок у 
становленні образа і “включення ” потреб споживача в естетичний продукт 
існування середовищного об’єкта – атмосферу середовища. Оскільки будь-яке 
середовище складається не лише з архітектурних компонентів, а також із 
багатьох інших, наприклад, зі спеціально розробленого обладнання, то весь 
комплекс предметів його наповнення автоматично стає засобом художнього 
формування об’єктів дизайну середовища. 

Таким чином, простори, що створюються архітектурними спорудами та 
будівлями та є придатними для життєдіяльності людини, виступають в якості 
об’єктів для середовищного дизайну. Водночас ті самі середовища можуть бути 
об’єктами і для дизайну архітектурного середовища. Хоча для останнього самі 
архітектурні споруди також можуть стати об’єктом для розробки, як складова 
середовища, що проектується і навіть є основою просторостворення. 

Замислюючись над поняттям «дизайн середовища», доцільно розглядати 
його з позицій формування просторових структур: внутрішніх, зовнішніх та 
специфічних. 

Внутрішнє (інтер’єрне) середовище, - це створення інтер’єрного 
середовища засобами архітектури, тобто архітектурні об’єкти виступають в 
якості «просторової оболонки», всередині якої необхідно створити певні умови 
для забезпечення якогось конкретного функціонального процесу, або низки 
процесів. Сама «оболонка» і якість функціональних процесів визначають 
образну стилістику, змістовний характер, предметно-просторове наповнення 
того чи іншого інтер’єрного середовища. Існує декілька узагальнюючих типів 
інтер’єрних середовищ, які визначаються самим призначенням архітектурних 
споруд, а саме: громадські, житлові, виробничі. 

Розробка зовнішнього дизайну означається переважно трьома напрямами: 
виробничим, міським, ландшафтним. 

Зовнішній дизайн виробничого середовища так само як і інтер’єрний 
дуже залежить від типу виробництва і, відповідно, від тої чи іншої кількості 
різноманітних обмежень та застережень стосовно використання кольорової 
гами, системи візуальної орієнтації та акцентації, параметрів окремих елементів 
та просторів тощо. Певного колориту, з одного боку, і ускладнень, з другого, 
вносять інженерні комунікації, що проходять по території промислового 
підприємства підземно, наземно і надземно. Організація пішохідно-
транспортних шляхів також впливає на формування екстер’єрного середовища 
підприємств. 
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Міський дизайн – це широке поле для творчої діяльності. Вулиці, площі, 
майдани, курдонери, двори та інше можуть бути об’єктами для дизайнерської 
діяльності. 

Кожна громадська будівля має свою територію і відповідно до важливості 
цієї споруди в місті вирішується її зовнішнє середовище. Території житлових 
груп також потребують свого вирішення, що не може бути таким самим, як для 
екстер’єрних середовищ громадських будівель, бо треба задовольнити різні 
функціональні і естетичні вимоги. Тому завдання для проектування 
екстер’єрного середовища житлового чи громадського призначення 
відрізняються і базуються на призначенні і стилістичних особливостях 
оточуючого середовища і функціональних потребах, а також на необхідності в 
озелененні, обводненні, освітленні і тому подібному. 

Важливим для міського дизайну є врахування транспортно-пішохідних 
шляхів. Організація транспортних зупинок та пішохідних потоків засобами 
дизайну. Цікавим об’єктом міського дизайну є пішохідні вулиці, некриті 
пасажі, внутрішні двори громадських будівель, де концептуальне дизайнерське 
рішення може бути пов’язане з історичними фактами, національними 
традиціями, особливостями ландшафту, архітектурною стилістикою 
навколишньої забудови тощо. Внутрішні двори житлових комплексів також 
дуже цікавий об’єкт проектування, бо вирішується багато функціональних, 
демографічних, естетичних завдань у цілісному поєднанні. 

Об’єкти ландшафтного дизайну можна розглядати, як самостійні одиниці 
міської структури (парки, сквери, сади, різноманітні зони відпочинку та 
рекреації). Розробка ландшафтних об’єктів - є досить складним і 
відповідальним завданням проектування. Якість цієї розробки залежить від 
сценарного задуму, що відображається у прийнятому планувальному рішенні, 
площі та пропорціювання ландшафтних просторів, відповідності їх структури 
основним функціональним процесам, взаємозв’язку з навколишнім 
середовищем, ступеня технічного оснащення, можливості використання 
місцевих будівельних матеріалів тощо. Об’ємно-просторова композиція має 
бути прийнята з урахуванням багатьох факторів: існуючого рельєфу місцевості, 
природно-кліматичних умов, інсоляції, особливостей містобудівної ситуації, 
транспортних зв’язків, можливостей візуалізації, а також виходячи з 
національних традицій і вподобань потенційних відвідувачів. Естетична 
виразність досягається шляхом розробки філософської концепції ландшафтного 
об’єкту, знаходження найкращих естетичних співвідношень; вдалого поєднання 
функціональних зон; застосування будівельних матеріалів, що гармонують із 
існуючим ландшафтом; використання різноманітних за габаритами, формою, 
кольором та періодом цвітіння рослин; детально пророблених малих 
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архітектурних форм, елементів освітлення, орієнтації та декорування, садово-
паркових меблів тощо [2]. 

Специфічний дизайн середовища – це створення з компенсаторною 
метою сприятливого середовища, в екстремальному просторі, що 
психофізіологічно протистоїть людині. При проектуванні життєдіяльності в 
екстремальному середовищі, взаємонакладання його фізичних та біологічних 
параметрів, біологічних та соціокультурних потреб людини, дозволяє 
визначити необхідні показники культури, що формуються і передбачити шляхи 
та форми організації середовища на базі синтезу мистецтв, різноманітних 
інсталяцій та застосування новітніх технологій.  

Отже, об’єктами проектування дизайну середовища виступають 
внутрішні (інтер’єрні), зовнішні (екстер’єрні) та специфічні середовища, які в 
свою чергу поділяються: перші – на громадські, житлові та виробничі, а другі – 
на виробничі, міські та ландшафтні. Кожен з цих типів об’єктів має свої 
дизайнерські цілі і завдання, а також способи і засоби їх вирішення. 

Таке поняття як «фірмовий стиль» також має право на існування в 
проектних розробках дизайнерів середовища. Це може статися у двох формах: 
по-перше, як самостійний об’єкт для проектування (на приклад, розробка 
фірмового стилю певної компанії), по-друге, як фактор, що впливає на 
вирішення як інтер’єрного так і екстер’єрного середовища громадських та 
промислових об’єктів, а також в об’єктах міського дизайну. 

Об’єкти дизайну середовища і дизайну архітектурного середовища 
включають простір (відкритий чи інтер’єрний), який має функціональне 
призначення і предметно-просторове наповнення аж до графіки. Вони 
можуть бути об’єктами реконструкції, удосконалення існуючої забудови або 
створення нових середовищних ситуацій. Рішення у дизайні архітектурного 
середовища та у дизайні середовища в цілому індивідуальні, а в дизайні 
архітектурного середовища переважно мають конкретну адресу. Завдяки 
такій середовищній діяльності забезпечується комплексне функціонування 
житлового середовища, громадського життя, трудової діяльності, транспорту, 
обслуговування. 

Зараз з’явився ще один тип дизайну, який здатен не лише впливати на 
середовище, а і докорінно перетворювати його візуально і навіть створювати 
«просторові ілюзії» суттєво впливаючи на емоційний стан людини. Це дизайн 
по створенню світлових образів. 

Світловий дизайн (lighting design) – художньо-проектна діяльність по 
створенню об’ємно-світлового середовища за рахунок чудової гри кольоро-
світлотіней на екстер’єрних та інтер’єрних об’єктах, майстерного освітлення 
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деталей, широкого використання досягнень промислової науки та новітніх 
технологій. 

Об’єктами середовищного світлового дизайну можуть бути будь-які 
споруди, будівлі, між будинковий та поза будинковий простір, предметно-
просторове наповнення, дендрооб’єкти, водойми тощо. Архітектори працюють 
спільно з дизайнерами по світлу, конструкторами, техніками, що призводить до 
винаходів просто фантастичних рішень. Видатним  сучасним майстром світла є 
японець Каору Менде, за участі якого виконані такі проекти як Шінжукі Н’юс 
Хаус, Художній музей Сетагайя, Японський сад світла, Дзвіниця на воді, 
Будинок Опери у Франкфурті, Токіо Дизайн-центр, Концертний зал у Кіото, 
«Вежа Вітрів» в м. Канагава та багато інших, екстер’єр і інтер’єр яких 
побудовані на основі дії природних сил (вітру, сонця, хвиль тощо)[5]. 

Отже, усі визначені типи середовищного дизайну, незважаючи на їх 
принципові відмінності, мають одну кінцеву мету - піднести культуру 
матеріально-предметного середовища, що оточує людину, на найвищий 
науково-технічний та художньо-естетичний рівень шляхом синтезу науки, 
техніки, мистецтва і архітектури, максимально використовуючи технічний 
прогрес, закономірності розвитку природи (з застосуванням цих знань у «другій 
природі») та суспільства, основи композиційної побудови тощо. 
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Аннотация 

Определены суть, специфика и объекты проектирования дизайна 
архитектурной среды, дизайна среды и светового дизайна. 

Ключевые слова: средовые дизайны, световой дизайн, объект. 
 

Annotation 
Are determined essence, specific and objects of the design of the architectural 

environment design, environment design and light design. 
The keywords: environmental designs, light design, the object. 
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ФАКТОРИ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНОГО
ГОТЕЛЮ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ БРІСТОЛЬ В ОДЕСІ

Анотація: вдалий приклад реконструкції історичного готелю в Одесі, 
введеного в експлуатацію в 2010 році. У роботі над проектом, автору статті 
вдалося впровадити рекомендації та методику реконструкції на стадії створення 
концепції та в процесі реалізації проекту, розроблені на базі досліджень в 
дисертаційній роботі по темі "Принципи реконструкції готелів високої категорії 
в умовах історичного центру великого міста". 

Ключові слова: конкуренція, реконструкція, функція, історичний готель. 
 
У статті наводяться основні фактори прибутковості об'єкта реконструкції 

готелі високої категорії, на прикладі показового об'єкта в Одесі. Виявлено 
переваги модернізації існуючих готелів в історичному центрі міста, по 
відношенню до проектів сучасних готелів на вільних ділянках або готелів більш 
низької категорії, з метою створення об'єктів категорії 5зірок.[3] У процесі 
реконструкції готелю Брістоль 1898 будівлі враховувалися норми і стандарти 
The Leading Hotels of the World. [1] У силу того, що реконструкція готелю 
тривала 7 років, то початкові концептуальні рішення втратили свою 
актуальність і були змінені. Відповідно до першої концепції готель Брістоль 
повинен був бути модернізованим як готель категорії 3 зірки (готель 
функціонував під назвою Червона 1920 по 2002 рік у статусі готелю 3 зірки). [7] 
Використовуючи систему досліджень, пропоновану автором статті спільно з 
міжнародними галузевими компаніями (Vertex hotel group, Colliers Interational) 
для реалізації була прийнята концепція готелю 5 зірок. Нова концепція 
вплинула на формування функціональної схеми, терміни будівництва, 
концепцію вирішення інтер'єрів і рівень інвестицій. [2,5] Методом дослідження 
міжнародного сучасного ринку туризму, а також вивчення тенденцій 
готельного ринку в місті Одеса, виявлено фактор оптимістичного розвитку і 
зростання середньорічного завантаження готелів на 12.8% (2007) при 
одночасному падінні цін за номер у готелях категорії 2-4 зірки, що стало 
вагомим аргументом для інвестора при виборі статусу готелю. [3] 

Прийнятий в роботу рівень 5 зірок вплинув на вартість проекту у бік 
збільшення. Необхідно було виявити основних конкурентів на ринку в Одесі з 
урахуванням категорії комфортності та місткості, місця розташування та 
благоустрою, готовності об'єкта до модернізації, вартості бренду.[1,6,7] 
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Порівняльні 
характеристики 

Готель «Красная» Готель «Бристоль» 

ТЕП 7000 м2  12000 м2 
Функціональна 
схема 

Номерний фонд 68 
• 60 стандарт 
• 2 люкси 
• 6 напівлюксів 

Номерний фонд 113  
• 5 люксів 
• 6 напівлюксів 
• 72 стандарту 
• 27 поліпшеного планування 
• 3 апартаменти 

• Ресторан - 50 місць 
• Бар - 30 місць 

• Ресторан високої кухні - 85 місць 
• Лобі бар - 23 місця 
• Тематичний ресторан - 30 місць 
• Банкетний зал - 450 місць 
• Конференц-зал - 130 місць 
• Мітинг рум (3шт) - 50 місць 
• Нічний бар - 20 місць 

Тренажерний зал 30 м2 Фітнес центр з басейном та відділом 
косметології 270 м2 

Інженерні системи • Кондиціювання номерів та 
ресторану 
• Котельня 

• Централізованева система 
кондиціонування 
• Система пожежогасіння 
• Диспетчеризація 
• Генератор 
• Котельня 
• Система відеоспостереження та 
оповіщення 
• LED системи освітлення 
(системи запроектовані згідно з ДБН 
2008 Готелі) 

Конструкції • Перекриття по дерев'яних 
балках 
• Скатна покрівля 
• Зовнішні і несучі стіни 
(фізичний знос 62% - 
експертна оцінка Екобуд) 

• Перекриття по металевих балках 
• Мансардний поверх 
• Посилення зовнішніх стін обоймами 
• Перегородки ГКЛ 
• забудова внутрішнього двору 2-х 
поверховим будинком з незалежними 
металокаркасні конструкціями 
• Посилення фундаменту методом 
буріння 
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Рішення інтер'єрів і 
дизайн 

• Підлоги-дубовий паркет, 
керамічна плитка (після 
ремонту в 1982 році) 
• Стіни пофарбовані з 
втратою істор. деталей 
інтер'єру  
•Меблі некомплект, не 
сертифікований 

 

•Поли- килимове покриття сертіфіц 
 •Зона реставрації –натуральний 
мармур  
•Стіни - дерев'яні панелі декоративна 
штукатурка, відтворення елементів 
 •Меблі італійських компанкомпаній 
згідно ДСТУ і стилю інтер'єрів 

Конкурентний потенціал вивчених готелів в Одесі був не високий, 
наприклад новий готель Отрада - 5 зірок, розташований за межами ділового 
центру з номерним фондом - 35, інші - більш низької категорії (4 зірки) і 
обмеженої місткості номерного фонду, а також функцій готелю і додаткових 
послуг. Унікальне місце розташування об'єкта, його історична значимість як 
пам'ятки та відомого бренду, невисока локальна конкуренція в сегменті готелів 
високої категорії обіцяла швидке повернення інвестицій, рівень доходів в 
наступні роки умовно-постійна; обґрунтовувала збільшення інвестицій, увагу 
до опрацювання зон реставрації, прийняту функціональну схему будинку 
.Використовуючи об'ємно-планувальні можливості будівлі, була розроблена 
нова функціональна схема готелю з урахуванням міжнародних вимог до готелю 
бізнес класу 5 зірок в історичному центрі. [2,4,5] Акцент на унікальному місці 
розташування будинку, його історизмі, зонах реставрації в поєднанні з 
сучасним рівнем інженерного оснащення і послуг, залишає реалізований об'єкт 
поза конкуренцією на довгий період. 

 
За результатами опитувань різних міжнародних туроператорів відомо, що 

готель Брістоль після реконструкції охопила і привернула до Одеси новий 
сегмент ринку готельного бізнесу (конференції для власників і керівників 
міжнародних компаній, банків, ресторан високої кухні і т.д), а також визначила 
тенденції розвитку туризму в Одесі на довгий період (звернення до історичної 
ролі міста). 
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А. План до реконструкції. 
 

 
 

Б. План після реконструкції. 
 

Рис. 1. Реконструкція готелю «Брістоль »
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Рис. 2. Вхідна група
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Аннотация 
Удачный пример реконструкции исторического отеля в Одессе, введенного 

в эксплуатацию в 2010 году. В работе над проектом, автору статьи удалось  
внедрить рекомендации и методику реконструкции на стадии создания 
концепции и в процессе реализации проекта, разработанные на базе 
исследований в диссертационной работе по теме “Принципы реконструкции 
отелей высокой категории в условиях исторического центра крупного города”. 

Ключевые слова: конкуренция, функция, исторический отель, 
реконструкция 

The summary 
A good example of reconstruction of the historic hotel in Odessa, set in operation 

in 2010. During the work over this project, both on the concept creation stage and in 
the process of it’s realization, the article’s author managed to introduce the 
recommendations and reconstruction methods, elaborated on the base of research in 
her thesis on: ”Reconstruction principles for high level hotels in the historical center 
of a big city ”. 

Key words: competition, function, historic hotel, renovation 
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КОМПОЗИЦІЙНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ ДЛЯ СЛУЖБОВЦІВ НА ВОЛИНІ
У 1920-Х РОКАХ

 
Анотація: в статті розглянуто особливості композиційно-просторової 

структури житлових кварталів для державних службовців у містах Волинського 
воєводства ІІ-ї Польської Республіки. Суспільні, економічні та культурно-
естетичні чинники здійснили комплексний вплив на архітектурно-планувальне 
вирішення генеральних планів вказаних просторових утворень та загальну 
методику їх проектування. 

Ключові слова: містобудування, житловий квартал для службовців, 
міжвоєнний період, Волинь. 

 
Постановка проблеми. Активні урбанізаційні процеси, які охопили 

волинські міста і містечка на початку 20-х років минулого століття, 
супроводжувані кардинальними змінами в соціальній структурі населення, 
зумовлені низкою суспільно-політичних та господарсько-економічних обставин 
(як то – міграційними процесами під час і після першої світової війни, 
політикою керівництва Другої Польської Республіки в закресі формування 
національної еліти на східних територіях держави, в тому числі – у 
Волинському воєводстві, розвитком транспорту і окремих галузей 
промисловості в регіоні та ін.), зумовили необхідність швидкого просторового 
розвитку сельбищних зон, а в їх структурі – житлових кварталів для різних 
соціальних категорій мешканців. Насамперед йшлося про державних 
службовців та військових, які масово прибували в регіон. Перші заповнювали 
вакансії в органах місцевого та регіонального управління, різноманітних 
державних установах, освітніх закладах та ін., другі – у складі Корпусів 
охорони прикордоння та гарнізонах стратегічно важливих міст „східних 
кресів”. Держава стала ініціатором та основним інвестором будівництва В 
результаті чого в містах і містечках ІІ-ї Речі Посполитої протягом 20-х-30-х 
років минулого століття з’явились житлові квартали, так звані „колонії ”, для 
військових (kolonje oficerskie) та державних службовців (kolonje urzędnicze). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості і характерні риси 
архітектурного процесу в закресі проектування сельбищної зони та її окремих 
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елементів в містах Другої Речі Посполитої вивчались переважно польськими 
науковцями, зокрема. Ю. Віслоцькою, Я. Мінорським, А. Ольшевським, 
К. Павловським, А. Фариною-Пашкевич ат ін. Однак, проблема формування 
архітектурно-просторового образу житлових кварталів для службовців у містах 
Волинського воєводства середини 1920-х років не була об’єктом окремого 
дослідження.

Мета роботи. Розглянути особливості композиційно-просторової 
структури житлових кварталів для державних службовців у містах Волинського 
воєводства ІІ-ї Польської Республіки під впливом комплексу суспільних 
економічних та культурно-естетичні чинників. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація акції будівництва колоній для 
службовців, започаткована в середині 1924 року, стала одним з перших 
імпульсів до соціально-економічного розвитку і трансформації урбаністичної 
структури міст Волині в міжвоєнну добу. У Волинському воєводстві подібні 
архітектурно-просторові утворення з’явились у найбільших містах та майже 
всіх повітових центрах: Володимирі Волинському, Горохові, Камені-
Каширському, Ковелі, Луцьку, Любомлі (всі – у Волинській обл.), Рівному, 
Сарнах, Костополі (всі – в Рівненській обл.), Кременці (Тернопільська обл.). 
Населені пункти отримали шанс частково змінити своє архітектурне обличчя, а 
на рівні просторовому – почати модернізацію застиглих схем розпланування, 
про системний розвиток деяких тут не йшлося вже майже століття, решта – 
взагалі ніколи не були об’єктом містобудівного проектування. І хоча нові 
житлові квартали можна розглядати лише як своєрідні композиційно 
впорядковані анклави на хаотично забудованих міських теренах, вони стали 
символом високих стандартів життя, в цілому не характерних для середовища 
волинських міст і містечок – колишньої глибинки Російської імперії. Необхідно 
наголосити і на інших складових соціального значення будівництва колоній. В 
першу чергу, місцева влада мала можливість частково розв’язати проблему 
безробіття, залучаючи місцеве населення до виконання значних обсягів 
будівельних робіт. По-друге, в процесі будівництва, особливо на початковому 
етапі, гостро відчувався дефіцит деяких будівельних матеріалів, які не 
вироблялися на місці, або виготовлялись у недостатній кількості (черепиця, 
цегла). У зв’язку з цим виникала потреба розвитку в регіоні міжміської 
комунікації, а в населених пунктах – транспортних артерій (доріг і залізниці) та 
відповідної інфраструктури для доставки усього необхідного з інших регіонів 
(Торуні, Познані, Катовіц, Львова та ін. [1, с.118]). Цей же чинник сприяв 
розширенню на Волині існуючих виробництв та започаткуванню нових галузей 
промисловості. 
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28 травня 1924 року Міністерство фінансів виділило кредит для 
спорудження будинків для державних службовців у східних воєводствах ІІ-ї 
Речі Посполитої. Вже 12 травня розпорядженням Міністерства громадських 
робіт створено воєводські комітети будівництва, 15 травня – такі ж повітові 
комітети [2, с.4]. 

Реалізуючи масштабні плани будівництва житла для працівників 
польської адміністрації на „східних кресах”, влада переслідувала насамперед 
політико-ідеологічну мету, яка включала в себе комплекс завдань наступного 
змісту: 

- унаочнення стабілізації внутрішньої ситуації в державі для мирного 
життя і праці громадян;  

- демонстрації фінансово-господарських можливостей держави, здатної 
одномоментно реалізовувати подібні проекти; 

-  прагнення змінити на краще відповідну ситуацію на новоприєднаних 
територіях, особливо в містах, протиставляючи в такий спосіб нинішню 
реальність і ситуацію в попередній історичний період; 

- трактування міст і містечок як оплоту „польськості” на прикордонних 
землях. 

Про загальнодержавне значення реалізації програми будівництва житла 
для службовців на сході Польщі свідчать і спеціальні видання Міністерства 
громадських робіт – альбоми, які містили інформацію щодо основних завдань 
здійснюваної акції, розрахунки техніко-економічних показників (кількість 
проектованих квартир і, окремо, житлових кімнат, вартість матеріалів, 
будівельних робіт, т.і.), тут були опубліковані вихідні дані проектування, 
генеральні плани забудови, типові проекти житлових будівель [2, 3, 4]. 

У розробці концепції просторово-планувальної організації колоній та 
самому процесі проектування брали участь 14 архітекторів – співробітники 
проектного бюро Міністерства громадських робіт, будівельних відділів 
воєводських управлінь, вільно практикуючі фахівці. Очолював цю масштабну 
працю варшавський архітектор Александр Прухніцький. Як правило, кожний зі 
спеціалістів розробляв генеральні плани забудови кварталів для декількох міст 
і, одночасно, декілька типів житлових будинків. Протягом підготовчого періоду 
фахівцями було опрацьовано проекти 33 типів будинків, в тому числі 8 – 
дерев’яних і 25 – мурованих (зокрема, будинки для старост, дво-, чотири-, 
шестиквартирні, бараки для поліції) [2, с.5]. Активна проектна стадія робіт 
тривала протягом 1924-25 років; за цей час проекти забудови виконали: Теодор 
Бурше (квартали в Рівному (у співавторстві з Ю.Крупою) і Луцьку), Адам 
Папроцький (квартали у Горохові (у співавторстві з Ю. Жаковським)), Камені 
Каширському, Сарнах і Кременці), Роман Богословський (квартал в Ковелі), 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 104

Александр Ранєцький (квартал у Володимирі Волинському), Зигмунт Тарасін 
(квартали в Костополі і Здолбунові), Стефан Зволяновський (квартал у 
Любомлі). 

Незважаючи на спільність підходів та джерел формування архітектурно-
композиційної структури, розпланування, стилістичного вирішення забудови в 
цілому, кожен із запроектованих кварталів мав своє неповторне обличчя. Усі 
вони також різнилися за масштабом, відповідно до категорії населеного пункту, 
в якому розташовувались. Індивідуальність архітектурно-планувального 
вирішення колоній була похідною особливих умов міського або природного 
ландшафту та творчого осмисленням завдання в кожному конкретному 
випадку.  

Абсолютна більшість новопроектованих кварталів розташовувалась на 
периферії середмість чи на околицях, територіально примикаючи до районів 
садибної житлової забудови або просторово інтегрувались в природне 
середовище передмість. Аналізуючи схеми розпланування, можемо 
констатувати, що підхід до просторово-планувальної організації базувався на 
декількох засадничих принципах: 

- поєднання переваг проживання у місті та сільській місцевості (елемент 
доктрини Е.Говарда – „місто-сільське поселення”, звільнене від недоліків міста 
і села) як відлуння затихаючого захоплення Європи містами-садами, що 
тривало у Польщі майже до кінця 1920-х років. Широковідома ідея була гаряче 
підтримана в польських архітектурних колах. Загальновідомо, що значний 
розголос у другій декаді минулого століття отримали численні конкурси на 
проекти міст-садів неподалік Варшави (Зомбки (Ząbki), 1912 р., Млочіни 
(Młociny), 1914 р. Садиба (Sadyba), 1915 р. та ін.). Особливе значення мало 
також будівництво першої такої „колонії ” на Жолібожі (Żoliborz) у Варшаві 
протягом 1922-1925 років [5, с.97]. Ця тематика залишалась актуальною у 
Польщі й після закінчення першої світової війни; 

- на початковому етапі – вільне розпланування терену з виділенням 
композиційного центру, однієї композиційної осі (Горохів, Любомль, Камінь 
Каширський) або декількох (Сарни), інколи – криволінійних за обрисом 
(Кременець, Рівне, Луцьк), чим досягався ефект мальовничості ансамблю 
забудови, пізніше – посилення лінійності планувальної схеми і, відповідно, 
підпорядкування її одній осі, загальна геометризація плану (Володимир 
Волинський), відмова від симетричної його побудови (Костопіль, Здолбунів); 

- інтенсивне насичення території зеленими насадженнями, „острівне” 
розташування будівель; 

- мінімалізація просторів для транспортних комунікацій, значні простори 
громадського призначення (спортивні та ігрові майданчики, площі). 
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Схеми розпланування кварталів  для службовців в містах Волині 

 
 

м. Кременець м. Рівне 

  

м. Костопіль м. Ковель 

Об’єднавчою ідеєю усіх проектів було створення гармонійного ансамблю 
житлового кварталу, дещо ізольованого, але майже самодостатнього в своїй 
естетичній досконалості і цілісності. Фактично, кожний з кварталів став 
„передмістям-садом” – трансформованою версією базисної концепції Говарда з 
переважаючою житловою функцією. Лише у Рівному її доповнено і розвинуто 
інфраструктурним елементом – будівлею школи, на яку зорієнтовано основну 
композиційну вісь кварталу. 

Щодо містобудівної локації усіх, без винятку, кварталів слід відзначити їх 
розташування далеко за межами центру, на територіях, що мали певні 
ландшафтні переваги (особливо у випадку крупних утворень – 10 і більше 
будинків). У цьому контексті привертають до себе увагу об’єкти у Кременці, 
Луцьку, Рівному та Костополі. Розглянемо особливості розпланування 
„колоній ” для службовців у містах регіону, попередньо об’єднавши ці 
просторові утворення у декілька груп відповідно до комплексу композиційних 
прийомів формування забудови. 

З огляду на визначальну роль гідрографії місцевості у формуванні 
просторово-планувального каркасу Луцька, і секторальну схему розвитку його 
сельбищної зони, детерміновану природно-ландшафтними чинниками, 
житловий квартал у столиці воєводства розташувався на північно-східній 
околиці міста. З південного боку роль природної межі відіграла річка 
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Сапалаївка та утворений її водами став, що, своєю чергою, визначили 
можливість формування рекреаційної зони – ландшафтного терасного парку 
вздовж берегової лінії. Просторове домінування житлового кварталу 
підкреслювалося розташуванням на верхньому плато ділянки. При цьому 
головна планувально-композиційна вісь, зорієнтована в сторону центру Луцька, 
акцентована вертикаллю водонапірної башти (символ сучасного комфорту і 
нової якості життя), стилізованою під середньовічну оборонну вежу, а зі 
сторони парку – оформлена просторим видовим майданчиком. 

Значно менший за масштабом житловий квартал у Костополі локований 
на межі сельбищної, промислової, рекреаційної та транспортної зон. 
Розпланування ділянки підпорядковане принципу часткового просторового 
інтегрування кожного із структурних елементів в контекст оточення. Житлові 
будівлі утворюють своєрідний коридор, що розташовується вздовж міської 
вулиці, а відкриті дворові простори, замкнуті з двох сторін двоповерховими 
об’ємами, відкриваються на міське середовище саме там, де функціонально 
перетворюються на санітарно-захисну зону залізниці. Невелика озеленена 
набережна зі спортивними майданчиками примикає до русла річки Замчисько, 
що обмежує територію забудови з протилежної сторони, просторово 
ув’язуючись з рекреаційною зоною загальноміського значення. 

У Рівному колонія службовців визначила розвиток сельбищної зони на 
схід від середмістя, започаткувавши своєю появою розвиток нового району 
малоповерхової індивідуальної забудови. Як і в попередньому випадку, автори 
генерального плану вдало використали особливості рельєфу для формування 
оригінального архітектурного комплексу. Пластика терену – природного 
амфітеатру – продиктувала терасну систему розпланування і відповідний спосіб 
розташування житлових будинків. Площина нижньої тераси потрактована як 
громадський простір кварталу – просторий сквер з великим відкритим 
басейном та фонтаном на головній осі, на який відкривається чоловий фасад 
школи. 

Історично сформована лінійна планувальна система Кременця, 
підпорядкована ландшафтно-містобудівній домінанті – горі Боні з руїнами 
замку ХІV століття, дещо відкоригована у своїй центральній частині завдяки 
появі ринкової площі, могла розвиватись переважно на периферії основної 
композиційної осі – головної вулиці Кременця. Тому, таку значну містобудівну 
одиницю як житловий квартал було локовано на південно-східній околиці 
міста, біля підніжжя замкової гори. Концепція передбачала садибну забудову 
„колонії ”, відповідне розташування житлових будинків у природному 
середовищі, на живописному схилі, звідки відкривалися чудові далекі краєвиди. 
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Отже, аналогічність композиційної побудови помітна у вирішенні 
генеральних планів кварталів в усіх трьох містах. Загальна схема 
планувального каркасу підпорядкована взаємно перпендикулярним осям. 
Перша – вісь симетрії, яка визначає композиційну структуру кварталів і 
закріплюється найбільшим чи найважливішим будинком або елементом 
благоустрою, інші (одна або декілька) – планувальні осі – житлові вулиці 
півеліптичного контуру, які задають напрям розвитку забудови. Натяк на 
англійські прототипи відчутний у променевій композиції генерального плану 
кварталів, легкому повороті брил будівель, „нанизаних” на допоміжні осі 
(просторові або планувальні). Саме завдяки цьому забудова, за задумом 
архітекторів, мала б сприйматися як впорядкований, динамічний і дуже 
мальовничий ансамбль. 

Класичний принцип симетрії був покладений в основу композиційної 
схеми кварталу у Камені Каширському, Ковелі та житлових груп у Любомлі і 
Горохові, де перспективу головної вулиці замикали наймонументальніші 
будівлі, що вирізнялись з-поміж рядової забудови завдяки оригінальному 
об’ємно-планувальному вирішенню.  

Рапортну композиційну схему було використано при розплануванні 
„колонії” держслужбовців у Сарнах. Цікаво, що на відміну від усіх попередніх 
об’єктів, житловий квартал був запроектований як інтегральна частина нового 
району, запланованого до будівництва на південному заході міста. Квартал для 
службовців став своєрідними воротами до тієї частини Сарн, середовище якої 
планувалось сформувати у відповідності до уявлень про гармонійний міський 
ансамбль і нових вимог комфортного проживання. Дисперсна структура зони 
громадського центру району зумовила рівномірне розташування соціально 
важливих об’єктів, які формували навколо себе відкриті простори, планувально 
поєднані між собою житловими вулицями. Відповідно до функціонального 
методу проектування, що поступово набував популярності в Польській державі, 
зона відпочинку з комплексом площинних спортивних споруд та майданчиків 
облямовувала район нової забудови з заходу, відіграючи роль „резервату ”, 
буферної зони між антропогенним середовищем і заміськими ландшафтами. 

Незалежно від масштабу кожного з названих житлових кварталів, їх 
забудова візуалізувала польську архітектурну традицію і нерозривний її зв’язок 
з сучасним соціально-культурним розвитком Європи. 

Висновки. Оцінюючи з позицій сьогодення досвід проектування та 
будівництва житлових кварталів для службовців для міст Волині, необхідно 
відзначити його роль у розвитку архітектурно-містобудівної діяльності у 
регіоні в цілому. Будівництво на території міст комплексу житлових будинків, 
що здійснювалося на основі єдиного генерального плану, не мало прецедентів. 
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Саме ця акція стала взірцем підходу до формування кварталів малоповерхової 
та садибної забудови насамперед у невеликих повітових містах і містечках, де 
планувально-просторова структура сельбищної зони розвивалась переважно 
безсистемно і стихійно. Розробка проектів житлових будинків для забудови 
„колоній ” фактично дала початок типовому проектуванню в ІІ-ій Речі 
Посполитій як окремому виду архітектурної творчості, а напрацьовані 
функціонально-планувальні схеми квартир чи не вперше засвідчили пошуки 
концепції „малого ” (мінімального) житла.
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности композиционно-пространственной структуры 

жилых кварталов для государственных служащих в городах Волынского воеводства ІІ-й 
Польской Республики. Общественные, экономические и культурно-эстетические факторы 
комплексно повлияли на архитектурно-планировочные решения генеральных планов 
указанных пространственных образований и общую методику их проектирования. 

Ключевые слова – градостроительство, жилой квартал для служащих, межвоенный 
период, Волынь. 

Summary 
The peculiarities of the compositional and spatial structure of the residential blocks for 

office employees in the cities of Volyn voyevodeship in the Second Rzech Pospolita are considered 
in the article. Social, economical and culturally-esthetical factors made an integrated influence on 
the architectural-planning solution of the general plans of mentioned spatial formations and on the 
general methodology of their design.  

Key words – town-construction, residential block for office employees, interwar period, 
Volyn. 
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Анотація: пам’ятки дерев’яної наскельної архітектури – це морфологічно 

складні природні скельні утворення зі слідами для кріплення дерев’яних 
конструкцій середньовічних споруд. Ці сліди дозволяють здійснити графічну 
реконструкцію втраченої забудови IX – XVI століть з високою достовірністю. 
Сліди наскельної забудови мають різну відкритість, просторове розташування 
та орієнтацію, розміщені у різних поверхнях і взаємопоєднаннях. Тому кожен 
варіант дає іншу інформацію про відтворювану дерев’яну архітектуру. У статті 
проведено архітектурний аналіз та класифікацію слідів і відтворюваних за ними 
дерев’яних елементів для графічної реконструкції усієї споруди. 

Ключові слова: Дерев’яна наскельна архітектура, дерев’яне будівництво 
середньовіччя, методика графічної реконструкції. 

Актуальність теми дослідження. Графічні реконструкції дерев’яної 
архітектури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства на сьогодні 
мають досить гіпотетичний характер. Це пов’язано з відсутністю 
збережених до нашого часу середньовічних споруд з дерева, а також 
обмеженістю археологічної та іконографічної інформації [1, с.12-18]. 

На цьому фоні вигідно вирізняються пам’ятки дерев’яної наскельної 
архітектури, що є зразками особливого виду середньовічного будівництва. На 
сьогодні відомо сім таких пам’яток три скельні комплекси біля с. Урич 
(Тустань), два – поблизу с. Бубнище, по одному біля с. Розгірче та 
смт. Підкамінь [1, с. 18]. Природні скельні утворення тут самі по собі 
відігравали роль неприступних стін, а також були конструктивною основою для 
дерев’яної забудови, що їх доповнювала. Для кріплення дерев’яних елементів у 
скелі видовбувалися заглиблення, в які і вкладалися конструкції (Рис. 1). Тисячі 
таких слідів забудови уможливлюють сьогодні графічну реконструкцію 
середньовічної архітектури ІХ-ХІV ст. з достовірністю до 90 % [2, с.65] та її 
будівельні періоди, незважаючи на відсутність збережених дерев'яних 
конструкцій на скелях (Рис. 2). Пази та вруби прорубувалися без 
запасу[1, с. 19], лише для вкладення потрібних брусів. Тому сліди забудови 
містять детальну і точну інформацію про дерев'яну наскельну архітектуру: 
стовпові конструкції; план забудови; перетин стін, перекриття та даху; 
товщина, січення конструкцій; технологія будівництва (довбання каменю). 
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Рис. 1 – Тустань. Схема закріплення дерев’яних конструкцій у видовбаних у скелі пазах 
(реконструкція, фото М. Рожка; графіка Р. Яблонського) 

 

Рис. 2 – Тустань, графічна реконструкція 5-го будівельного періоду за М. Рожком (графіка 
В. Дмитрука, Т. Химича) 
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Це ставить згадані маловивчені на сьогодні пам’ятки в ряд унікальних і 
зумовлює необхідність інтенсивних досліджень їх як носіїв інформації про 
втрачену дерев’яну архітектуру середньовіччя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття дерев’яної 
наскельної архітектури ввів у науковий обіг Михайло Рожко. Цей архітектор-
археолог протягом 1971 – 2004 років вивчав пам’ятки зі слідами наскельної 
забудови, розробив та апробував методику їх досліджень. М. Рожко також 
визначив принципи графічного відтворення втрачених дерев’яних споруд за їх 
слідами у камені та здійснив графічні реконструкції частини пам’яток [1, 2].

На Третьому всесвітньому конгресі з історії архітектури у м. Котбус, 
Німеччина В. Рожко розглядає сучасні загальні підходи та послідовність 
фіксації, попередніх досліджень та графічної реконструкції пам’яток, вперше 
робить спробу аналізу підставових матеріалів для графічної реконструкції та 
можливостей її подальшого використання [3]. У наступній статті автор 
розвиває тему методики графічної реконструкції, виконуючи збір, 
узагальнення, систематизацію та аналіз усіх можливих матеріалів, що є 
підставою для графічної реконструкції дерев’яної наскельної архітектури [4]. 

Доповідь автора на Другому міжнародному форумі реставраторів у 
Львові піднімає питання необхідності оновлення методів досліджень 
наскельної архітектури із врахуванням сучасних потреб та технологій [5]. 
О. Дишлик та С. Марков описують сучасні точні способи фіксації скель зі 
слідами забудови для графічної реконструкції дерев’яної наскельної 
архітектури, зокрема застосування наземного лазерного сканування, 
стереофотограмметрії та аерофотозйомки [6].  

Постановка проблеми. Інформацію про дерев’яну забудову для її 
графічної реконструкції можна отримати в результаті натурних досліджень 
пам’ятки – природних передумов (рельєф скель, їх руйнування), слідів 
людської діяльності (пази, вруби, підтесування, рівчаки для відводу води, 
печери, наскельні малюнки, сліди пожежі, мурування), археологічних 
досліджень (знахідки деревини, металу, кераміки, шкіри; залишки печей; 
розсипи каміння). Додаткову інформацію забезпечує вивчення особливостей та 
історичного розвитку території довкола об’єкта (писемні джерела, природний 
ландшафт, водозабезпечення, місцеві будівельні матеріали, кліматичні умови, 
торгівельні шляхи, дерев’яне будівництво, мистецтво фортифікації). З 
вищепереліченого можна довідатися про загальні риси забудови – локалізація 
фрагментів, функція частин будівлі, датування; її структуру – план, перетин; 
характеристики окремих елементів – товщина, січення та довжина брусу, 
кріплення, місце розташування, порода дерева, спосіб обробки поверхні [4]. 
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Серед інших матеріалів наскельні сліди для кріплення дерев’яних 
конструкцій дають найповнішу інформацію про втрачену забудову [4]. 

Сліди наскельної забудови мають різну відкритість, просторове 
розташування та орієнтацію, розміщені у різних поверхнях і взаємопоєднаннях. 
Відповідно кожен варіант і комбінація містить свою індивідуальну інформацію 
про відтворювану дерев’яну архітектуру. Тому, щоб отримати 
систематизований матеріал як підставу для графічної реконструкції, необхідно 
провести класифікацію та архітектурний аналіз наскельних слідів і 
відтворюваних за ними дерев’яних конструкцій. 

Мета статті. Метою статті є проведення архітектурного аналізу 
видовбаних у скелі слідів для кріплення дерев’яних конструкцій з метою 
графічної реконструкції втраченої на сьогодні дерев’яної забудови. 

Виклад основного матеріалу. Слідами наскельної забудови названо 
штучні заглиблення у поверхні скель для вкладення в них дерев'яних 
конструкцій. М. Рожко розділяв серед них пази та вруби (Рис. 3). При цьому в 
паз вкладалося декілька елементів (колод, брусів), тому його довжина значно 
більша від ширини. Вруб призначений для кріплення одного елемента, буває 
прямокутним або круглим за формою, а його довжина і ширина близькі за 
розмірами. 

 
Рис. 3 – Види слідів: пази, вруби, підрубування (фото М. Рожка) 
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Роль пазів можуть виконувати також природні тріщини, при потребі 
штучно розширені [1, с.148]. Тому такі тріщини у скелі необхідно обстежувати 
як пази. Крім пазів та врубів, трапляється і більш загальне, грубе підрубування 
скель (Рис. 3) – як нівелювання поверхні для майданчика чи дерев’яних 
конструкцій [1, с.58]. Підрубування теж належить до слідів дерев’яної 
наскельної забудови, проте між ними найменш інформативне. 

З геометрично-конструктивного погляду вруб є точковим елементом, 
безвимірним, а паз – лінійним, одновимірним (має один вимір – довжину). 
Кожен з них призначений (переважно) для кріплення дерев’яної конструкції 
вищого порядку виміру: безвимірний точковий вруб тримає одновимірного 
лінійного бруса, а одновимірний лінійний паз – двовимірну площину стіни, 
перекриття тощо (має два виміри – довжину і ширину). 

Далі для класифікації слідів необхідно внести декілька визначень. Вісь 
пазу – лінія, паралельна до лінії сліду. Вісь врубу – осьова лінія дерев’яного 
елемента (колоди, брусу), що входив у нього. Сторона сліду – це підрубана 
поверхня скелі, розміщена в одній площині. 

За кількістю сторін сліди бувають відкритими і закритими. Закритий 
слід – це той, у якого наявні усі сторони крім однієї, у яку, власне, і вставлялася 
дерев’яна конструкція. Тому закриті сліди є найкращою підставою для 
графічної реконструкції. Відкритий слід не має двох або більше сторін, тому 
містить менше інформації про відтворюваний за ним елемент. Закритий паз – 
паз, який має три суміжні (дві горизонтальні і вертикальну чи дві вертикальні і 
горизонтальну) сторони вздовж своєї осі. Закритий паз дозволяє визначити 
січення та напрям відтворюваного дерев’яного елемента. Відкритий паз – паз, 
який має дві суміжні (горизонтальну та вертикальну) сторони вздовж своєї осі. 
На основі нього можна визначити кінець дерев’яної конструкції та її напрям, 
якщо вона горизонтальна (вертикальна менш однозначна). Закритий вруб – 
вруб, що має п’ять сторін. Такий вруб дозволяє повністю визначити січення 
відтворюваного дерев’яного елемента та напрям його осі. Відкритий вруб має 
відповідно 2-4 сторони. Відкриті горизонтальні сліди забудови працювали за 
законами гравітації, несучи горизонтальні дерев’яні елементи, тому відсутність 
однієї-двох сторін не впливала на стійкість системи. Горизонтальна поверхня 
скель, у якій видовбано слід, – це, зазвичай, низ, «підлога», хоча сліди можуть 
бути і в «стелі». 

Пази та вруби, перш за все, призначалися для кріплення кінців колод, 
тому осі колод у відтворюваних елементах, у більшості випадків, 
перпендикулярні до слідів. 

Сліди забудови бувають горизонтальні, вертикальні та похилі у 
горизонтальній, вертикальній чи похилій площині – кожне просторове 
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поєднання слідів та поверхонь містить різну інформацію про архітектуру. 
Детальна класифікація слідів дерев’яної наскельної забудови зведена у 
таблиці 1. 

Після аналізу та класифікації слідів забудови і перед графічною 
реконструкцією пам’ятки дерев’яної наскельної архітектури необхідно 
провести аналіз відтворюваних дерев’яних елементів на предмет їх просторової 
(геометричної) визначеності. Деякі групи слідів наскельної забудови 
визначають дерев'яні конструкції з трьох сторін (дві вертикальні та 
горизонтальна), деякі з двох сторін (протилежні вертикальні або горизонтальна 
і вертикальна), деякі вказують лише одну сторону (вертикальну чи 
горизонтальну) і напрям (за рахунок глибини сліду). Матеріали досліджень 
(перш за все сліди забудови) дозволяють визначити місце розташування 
елемента, просторовий кут, часом його довжину, ширину і товщину, у 
сприятливому випадку діаметр. Відтворювані дерев’яні конструкції (елементи) 
можуть бути двовимірними – площинними (стіна, перекриття, дах тощо) та 
одновимірними – лінійними (колода, брус, балка, стовп тощо). Просторовий кут 
елемента може бути горизонтальним (балки, перекриття), похилим (дах) або 
умовно вертикальним (стовпи, стіни). Умовно, бо дерев’яні стіни часто 
нахилені досередини, мають криволінійну форму. Крім цього пази, що 
визначають бічні сторони вертикальних конструкцій, розміщені на похилих 
поверхнях скелі. Довжина будівельного матеріалу – максимально дозволена 
місцевими матеріалами (та традиціями) довжина колоди (брусу), які 
використовувалися у будівництві пам’ятки. 

Відтворювані дерев’яні конструкції за їх просторовою визначеністю 
можна розділити на: 

1. Повністю визначені – однозначно просторово визначені елементи, 
для яких можна встановити місце розташування їх двох кінців (відповідно, 
просторовий кут), часто товщину. Під кінцем дерев’яної конструкції розуміємо 
сторону лінійного чи площинного елемента, що є перпендикулярною до 
волокон дерева (його перетином). 

2.  Частково визначені – елементи, у яких однозначно визначений 
один з кінців та напрям (кут) лінії чи площини конструкції. 

До повністю визначених дерев’яних елементів належать: тристоронній, 
двосторонній вертикальний близький, двосторонній суміжний, двосторонній 
горизонтальний, двосторонній лінійний та односторонній горизонтальний 
(Рис. 4). До частково визначених дерев’яних елементів належать: двосторонній 
вертикальний далекий, односторонній вертикальний, односторонній похилий, 
односторонній стовповий, односторонній підкос, археологічні площинний та 
лінійний (Рис. 5). 
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Рис. 4 - Повністю визначені дерев'яні елементи 
 
 

 
Рис. 5 – Частково визначені дерев'яні елементи 
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При цьому односторонні горизонтальні конструкції, визначені 
горизонтальними пазами у вертикальних площинах скель, в принципі, можна 
вважати повністю визначеними, тому що підлога чи перекриття, яку вони 
утворюють, є точно горизонтальною. Натомість вертикальна стіна, визначена з 
однієї бічної сторони, може нахилятися в один чи другий бік. Детальна 
класифікація визначеності відтворюваних дерев’яних елементів відображена у 
таблиці 2. 

Попри найбільшу інформативність слідів наскельної забудови, їх 
необхідно доповнювати при графічній реконструкції усіма можливими 
матеріалами інших досліджень. Дослідження слідів дерев’яної забудови 
проводиться після класифікації природних руйнувань поверхні скель та на її 
основі, щоб відрізнити антропогенні та природні зміни (руйнування) поверхні. 
Також перед дослідженнями необхідно розкопати сліди, які перебувають під 
землею. В процесах фіксації, інвентаризації, подальших класифікації та 
просторовому аналізі морфологічно складних скель зі слідами забудови 
необхідно використовувати сучасні технології фіксації (лазерне сканування, 
фотограмметрію, в т.ч. аерофотозйомку) та моделювання (системи 
автоматизованого проектування, бази даних, географічні інформаційні системи) 
[3, 5, 6]. 

Висновки. Сліди наскельної забудови – джерело унікально багатої та 
точної інформації про втрачену дерев’яну архітектуру середньовіччя. Їх 
просторові форма, розташування та взаємопоєднання дозволяють визначити 
дерев’яні конструкції, для кріплення яких вони і створювалися. Проведений 
детальний аналіз та класифікація наскельних слідів забудови дозволяє зробити 
наступний крок до її графічної реконструкції – аналіз відтворюваних 
конструкцій. Деталізація при аналізі охоплює усі можливі варіанти слідів та їх 
комбінацій, що в свою чергу дозволяє відтворити однозначні дерев’яні 
конструкції, а також дослідити їх можливу варіабельність чи невизначеність.
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Аннотация 

Памятники деревянной наскальной архитектуры – это морфологически 
сложные скальные образования со следами для крепления деревянных 
конструкций средневековых сооружений. Эти следы позволяют осуществить 
графическую реконструкцию утраченных деревянных сооружений IX – 
XVI веков с большой достоверностью. Следы наскальных сооружений имеют 
разную открытость, пространственное расположение и ориентацию, 
размещённые в разных плоскостях и взаимосочетаниях. Поэтому каждый 
вариант предоставляет особую информацию о реконструируемой деревянной 
архитектуре. В статье проделанный архитектурный анализ и классификацию 
следов, а также реконструируемых за ними деревянных элементов с целью 
графической реконструкции всего сооружения. 

Ключевые слова: деревянная наскальная архитектура, деревянное 
зодчество средневековья, методика графической реконструкции 

Summary 
Log cliffside architecture monuments are morphologically complicated natural 

rock formations with traces for fixing of medieval log constructions. These traces 
make possible graphical reconstruction of lost log buildings from 9th-16th centuries 
with high reliability. Traces of cliffside construction have different openness, spatial 
location and orientation, are located in different surfaces and mutual combinations. 
Therefore each variant support different information about reproducible log 
architecture. The paper represents architectural analysis and classification of traces 
and reproducible wooden elements for graphical reconstruction of the whole building. 

Key words: Log cliffside architecture, medieval log construction, methods of 
graphical roconstruction. 
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СПРИЙНЯТТЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ В НЬОМУ

Анотація: в статті розглянуто рівні сприйняття як окремих архітектурних 
об’єктів, так і середовища, в якому вони знаходяться. 

Ключові слова: архітектурне середовище, міське середовище, семантика 
середовища, сприйняття архітектурного середовища. 

Постановка проблеми. Сприйняття архітектурного об’єкта є не тільки 
об’єктивним, а й суб’єктивним процесом, тому з точки зору семіотики його 
образ розглядається як знакова ситуація, що складається з елементів-знаків, 
зв’язків між ними, які утворюють формули. Для житлового будинку це 
дрібночарункова структура будинку, вікна, балкони, лоджії, декілька входів, з 
яких починаються сходові клітини тощо, тоді як для громадської будівлі – 
наявність значного за об’ємом приміщення: залу, вестибюлю, великих вікон, 
або суцільного засклення, одного парадного входу, сходового холу. 
Найзначніші громадські об’єкти, т.з. «представницькі», як правило, містять у 
собі ознаки житла та громадської будівлі (дрібночарункова структура офісів 
або кабінетів у поєднанні з наявністю великих офіційних приміщень: залу, холу 
та ін.). Проте, сьогоднішнє нівелювання громадських об’єктів із рядовою 
житловою забудовою по висоті, використання тих самих  оздоблювальних 
матеріалів, вже не кажучи про застосування тих самих прийомів і засобів 
композиційної побудови, призводить до того, що громадська будівля стає 
абсолютно неозначеною семантично і «губиться» в середовищі, яке в свою 
чергу стає невизначеним, аморфним, а отже, психологічно дискомфортним. 
Оскільки внести зміни у побудований архітектурний об’єкт практично 
неможливо, то єдиною надією якимось чином вплинути на його образність і 
враження від загальної архітектурної композиції є «працювати» із 
середовищем. Інколи тільки за допомогою семантично означеного середовища 
можна надати архітектурному об’єкту ту роль, яку він повинен виконувати, 
кристалізуючи навколишній простір. 

Для цього потрібно визначити не тільки як ми відрізняємо громадську 
представницьку будівлю від інших житлових і як формується образ об’єкта, але 
й в результаті яких процесів і як ми розпізнаємо не тільки архітектурні об’єкти, 
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але й середовище, в якому вони знаходяться і яке вони формують – це і 
визначає ціль даної статті. 

Аналіз останніх джерел і публікацій з означеної теми. Дослідницькі 
праці останніх років, які стосуються архітектурно-просторового середовища 
міста та його емоційного впливу на людину, можна умовно поділити на два 
взаємопов’язані між собою напрямки: перший базується на дослідженні 
міського середовища з точки зору семіотики простору, його символічності і 
міфопоетичності, тобто розвивається в руслі архітектурної семантики і 
головними завданнями якого є дослідження образності і символічності міського 
простору, відношення до нього як до тексту (представники – Шубович С. О., 
Коптєва Г. Л., Трушина Л. Є., Барабанов А., Фьодоров В. В. та ін.). Другий - 
тісно пов'язаний із архітектурною психологією і зорієнтовані в основному на 
розкриття механізму створення враження в певному середовищі і про 
середовище, головним критерієм якого є рівень психологічної комфортності 
(представники – Буров А. К., Канаткін А. С., Лобанов А. В. та ін.). 

Значну зацікавленість цією проблемою можна спостерігати і в тематиці 
студентських магістерських робіт останніх 2-3 років різних вузів архітектурно-
дизайнерського спрямування. Очевидно, значна увага до такої теми, по-перше, 
вказує на її актуальність, а по-друге, говорить про неможливість її вичерпати, 
навіть значною кількістю робіт, адже, дослідити її можна лише залучивши 
знання декількох наук (теорії архітектури, філософії, психології, семантики та 
ін.). 

Результати роботи. Як нами було визначено в попередніх дослідженнях, 
інформаційне поле, під впливом якого відбувається процес творення образу 
представництва, складається з незмінної (constant) ідеальної схеми-еталону, яка 
сформувалась протягом тривалого історичного розвитку та внаслідок частого 
повтору закарбувалася у людській пам’яті як знак представницької будівлі, та 
змінної, що формується під впливом особливостей епохи, розвитку культури, 
інтенсивності пошуку та напрацюванням нового досвіду. У цьому процесі ми 
виділили три рівні сприйняття: 1) рівень розглядання (ідентифікація); 2) рівень 
зацікавлення, або не зацікавлення (вивчення, аналіз); 3) рівень 
запам’ятовування (розуміння, нерозуміння, дратування) [3]. 

На першому рівні ідентифікація об’єкта представницької архітектури 
відбувається завдяки його виділенню (акцентуванню) на фоні рядової забудови, 
чому сприяє значення місця, його цілісність і скульптурність у традиційній 
схемі та рекламність, незвичність форми, його прозорість у сьогоденному 
новому досвіді. Аналіз і вивчення об’єкта, в разі зацікавлення ним, відбувається 
завдяки використанню певних засобів і прийомів: у традиційній (класичній) 
схемі: виділення в рядовій забудові, контраст із нею, створення підготовки до 
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сприйняття, складність форми, її герметичність, відповідність стандарту і т. ін.; 
в новому досвіді: нарочита простота форми, її невагомість, використання 
новітніх технологій тощо. Процес формування образу закінчується на рівні 
запам’ятовування та порівнянням із еталоном, визначенням наявності 
традиційних знаків представництва: масивності, масштабності, висотності, 
дистанції, церемоніального підходу, недоступності і т. ін.; розумінням чи 
нерозумінням, прийняттям чи неприйняттям нового: багаторівневості та 
просторовості, відсутності візуальних кордонів, вседоступності. 

Разом з тим, сприйняття будь-яких об’єктів архітектури відбувається за 
трьома рівнями: дальньому, середньому, ближньому.  

В створенні образу об’єктів архітектури беруть участь різноманітні 
елементи-деталі, які ми поділили на елементи „основи” – цоколь, портал, 
„тіла” – фасад та „капітелі” – атік, фриз, карниз, що обумовлено і трьома 
різними рівнями сприйняття. Елементи-деталі несуть символічне значення, 
складаючись у формули стають знаками-повідомленнями про функцію об’єктів 
і місце їх у соціумі. 

Форма, розмір, місце в загальній композиції об’ємів і прийоми їх 
використання вказують на історичний зв’язок сучасних будівель 
досліджуваного типу із представницькими будівлями давнини, а отже, 
підтверджують життєздатність формули представницького об’єкту, виробленої 
і апробованої протягом значного проміжку часу та на значній території. 

Але, як бути із сучасними архітектурними об’єктами, які семантично 
неозначені? Які можна прийняти і за громадську будівлю і за житлову? Як бути 
із унікальними об’єктами, які зацікавлюють своєю формою, але є 
незрозумілими (не ідентифікованими) для пересічного громадянина як, 
наприклад, будівля Лондонського парламенту у формі яйця, «танцюючий 
будинок» у Празі, або будинок «огірок» у Лондоні? Звичайно, наведені 
приклади унікальні, відомі на весь світ, але якщо припустити що вони є 
«першими ластівками» нової архітектури, а за ними з’явиться велика кількість 
подібних об’єктів, то чи зможемо ми безпомилково їх ідентифікувати? Проте, і 
більш скромніші архітектурні об’єкти, які споруджувалися в 1970-1980 рр. 
інколи досить важко розпізнати внаслідок їх нівелювання із рядовою житловою 
забудово по висоті, за використаними матеріалами, оздобленням і 
композиційними прийомами. І тут дуже важливим є навколишнє середовище, 
яке допомагає розкрити образ об’єкта. 

Так, з давнини, для державних адміністративних будинків, державних 
установ найбільш характерним є розміщення в центрі поселення, або на 
прилеглій території. Найчастіше вони замикають собою магістралі чи головні 
вулиці. Обов’язковий атрибут – площа перед будинком із пам’ятником вождю, 
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іншій видатній особі, чи монументом в честь історичних подій, героїчного 
минулого, тощо. Ці будівлі з давнини прийнято розміщувати на самій високій 
точці рельєфу, або на узвишші, щоб вони слугували орієнтирами, фокусними 
точками для всього поселення. Конторські, офісні, банківські будинки в 
сучасних поселеннях займають центральні і прилеглі до центру території, 
найчастіше розміщується на перехресті чи на розі головних вулиць, або вздовж 
них по „червоній” лінії. В останньому випадку фасади офісних та конторських 
будинків формують образ міста. В системі рельєфу ця група споруд займає не 
менш важливі місця ніж попередня, тобто, на узвишші чи на самих високих 
точках. Для представництв фірм, адміністративних частин в торгівельних 
центрах можливе розміщення на периферії, або навіть за межами поселення. У 
випадках, коли така споруда розміщена на території, прилеглій до центру, то 
найчастіше нею фланкуються кути і повороти вулиць по „червоній ” лінії 
забудови. Необхідність залучення якомога більшої кількості покупців не 
дозволяє розміщувати такі будинки на високому рельєфі, тому для них є 
характерним розміщення на рівній ділянці. 

Адміністративні комплекси в залежності від типу можуть розташовуватись 
як в центральних і прилеглих до них частинах поселення (районні, селищні 
поліфункційні адміністративні будинки), так і на периферії, при формуванні 
нових районів, або навіть поза його межами (ділові комплекси „сіті ”). В 
системі рельєфу такі комплекси можуть займати будь-яке положення, в 
залежності від особливостей ділянки, тоді як поліфункційні адміністративні 
будинки можуть знаходитьсь на узвишші і бути фокусною точкою, орієнтиром 
для всього селища чи району. 

Отже, вже по самому розміщенню будівлі в структурі міста можна судити 
про її значення. Разом з тим, як показують історичні факти наведені В. Ауровим 
1 , закріплення містобудівної ділянки за тим чи іншим громадським будинком 

було настільки міцним, що вона зберігалася за ним навіть у випадку фізичного  
руйнування чи повного знищення. Громадські будинки, що завжди відображали 
досягнення архітектури і створювались для задоволення найважливіших потреб 
суспільства, були більш стійкими в просторовій структурі міста на відміну від 
житлових будівель. 

Тобто, прослідковується певна ієрархічність міського простору: двір – 
вулиця – площа. В семантичному значенні площа – це центр, а вулиця – це 
дорога до центру. Кожна ієрархічна сходинка має певний набір елементів, які і 
формують її середовище. Для двору мають значення деталі будівель (вікна, 
балкони, сходи) , та самого середовища (ландшафт, пісочниці, МАФи ), для 
вулиці – площини фасадів, їх пластика, входи в будівлі, кути будівель, 
візуальна інформація і простір-перетин із іншими вулицями, а для площі 
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головними будуть об’єми і простори, а також деталі, що фіксують центр 
площі – пам’ятник, обеліск, фонтан тощо. 

Оскільки вулиця, як правило, протяжна, то до неї застосовуються правила 
побудови глибинно-просторової композиції. Сприйняття її середовища 
залежатиме, від ритму і метру різних елементів, складових цього простору, а 
також від швидкості пересування людини і перетинання нею низки перешкод, 
що знаходяться в цьому просторі [2], [4]. 

Площа будь-якої конфігурації спонукає до зупинки та більш детального 
вивчення її деталей – від огляду головного елементу до виявлення деталей у 
завершеннях будинків. Сприйняття середовища площі поступове і залежатиме 
від простору та об’ємів, що в ньому знаходяться, їх взаємної композиції, 
масштабу, підсвідомим порівнянням всіх елементів із тими, які вже закарбовані 
в пам’яті, розпізнані, і ідентифіковані, або не ідентифіковані, що призводить до 
подальшого розпізнавання. 

Висновок. Отже, сприйняття міського середовища як і окремого 
архітектурного об’єкту процес складний, залежний від дуже багатьох чинників 
і потребує ретельного вивчення та має враховуватися при створенні нових 
просторових композицій та при формуванні самого міського середовища. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены уровни восприятия, как отдельных архитектурных 

объектов, так и среды, в которой они находятся.  
Ключевые слова: архитектурная среда, городская среда, семантика среды, 

восприятия архитектурной среды. 
Annotation 

The levels of perception are considered in the article, both separate architectural 
objects and environment which they are in. 
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ПРОСТОРОВІ СТРАТЕГІЇ ГІБРИДНИХ АРХІТЕКТУРНИХ СТРУКТУР

Анотація: в даній статті зроблена спроба класифікації гібридних будівель 
за просторовими стратегіями. 

Ключові слова: гібридні архітектурні структури, просторові стратегії.

Постановка проблеми
На початку ХХІ століття гібридні структури стали помітним явищем в 

сучасному архітектурному дискурсі, хоча до 80-х років ХХ століття їх взагалі 
не виокремлювали, а відносили до категорії багатофункціональних будівель. 
Згідно вітчизняної термінології багатофункціональні будівлі та комплекси – це 
«будівлі і комплекси, що формуються з приміщень та їх груп, будівель і споруд 
різного громадського та житлового призначення, поєднання яких зумовлено 
експлуатаційними потребами, економічною доцільністю і містобудівельними 
вимогами» [1, с. 30]. Тут, попри широкий набір функцій, зберігається певний 
ступінь їх автономності. Це відбувається тому, що більшість таких комплексів 
були створені та створюються в умовах tabula rasa, в умовах простору 
позбавленого критичних обмежень. Натомість, архітектурний гібрид виникає із 
щільності та складності сучасного мегаполісу. Принциповий момент, який 
відрізняє гібридні архітектурні структури від багатофункціональних комплексів 
полягає в інтеграції різних функцій та просторів та взаємоінтенсифікації 
функціональних програм. Первинно спричинена тиском економічних чинників, 
сьогодні архітектурна гібридизація передбачає змішування функцій, що 
виходить за межі біномальності просторово-економічних зв’язків, вносячи 
компоненту синергії. 

Попри зростаючу кількість проектів та реалізованих будівель, котрі 
можна віднести до категорії архітектурних гібридів, рівень теоретичного 
осмислення даної теми залишається недостатньо опрацьованим, серед іншого 
через відсутність чіткої класифікації гібридів та систематизації проектних 
рішень, пов’язаних з ними.  

Мета: виявити просторові стратегії гібридних структур як базовий 
критерій їх класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Змішування та накладання функцій призводить до викривлення та 

деформації чистих архітектурних типологій [4, с. 3], більшість з яких остаточно 
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сформувались у ХІХ столітті. З цієї причини архітектурні гібриди не 
піддаються класичній типологічній класифікації. 

Перша класифікація архітектурних гібридів була запропонована 
Джозефом Фентоном [Joseph Fenton] у 1985р. [2, с. 8]. Оскільки в кінці 80-х 
років ХХ століття основну увагу приділяли впливу програми на форму будівлі, 
то дана класифікація фокусується скоріше на кінцевому результаті, ніж на 
стратегіях проектування. На початку ХХІ століття, коли гібриди набули 
популярності як інструмент інтенсифікації міського середовища, акцент 
досліджень змістився в сторону програмного аспекту гібридизації, 
властивостей архітектурних гібридів та їхнього впливу на контекст. Це знайшло 
відображення в статті «Гібридна сила і мистецтво змішування» Мартіна 
Мусятовітза [Martin Musiatowitcz], який пропонує «ряд загальних тенденцій, які 
можуть бути згруповані не як категорії, а скоріше як стратегії (нерідко в 
поєднанні одна з одною) для досягнення неоднорідності і щільності» міського 
середовища такі як: «монолітні гібриди», «міста в містах», «об’єднані 
структури», «накладання в перерізі та просторова невизначеність», «інтегровані 
ландшафти» [5, с. 13]. Ця класифікація Мусятовітза є, по суті, найповнішою 
класифікацією архітектурних гібридів. 

 
Обговорення питання 
Незважаючи на значний вклад класифікації Фентона в теорію 

архітектурних гібридів, вона є ретроспективною, а тому не може відповідати на 
питання сучасних тенденцій розвитку цього архітектурного типу. З іншого 
боку, класифікація Мусятовітза, яка якісно відрізняється від попередньої 
виокремленням просторових стратегій, оперує надто загальними поняттями і 
тенденціями, тому потребує переосмислення, розширення та конкретизації. В 
даній роботі запропоновано класифікацію гібридних архітектурних структур. 
Основана на формальному аналізі 30-ти проектів та реалізованих сучасних 
гібридних будівель, географія розташування яких варіюється від США, країн 
Європи до Центральної та Східної Азії, запропонована класифікація включає в 
себе наступні стратегії: платформа+вежі, об’єднані структури, горизонтальна 
структура, петля, кластерна структура, лендформа, оболонка. 

 
Платформа+вежі - стратегія, загальна схема якої складається зі спільної 

горизонтальної платформи на рівні землі, що на вищих рівнях розділяється на 
кілька веж (рис. 1). Формальним попередником цієї стратегії можна вважати 
готельну типологію розроблену Дж. Портманом [John Portman]. Серед 
властивостей і переваг, притаманних даній структурі, можна виділити наступні: 
- формально і програмно є моделлю міста; 
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- оптимальна для освоєння нових міських територій; 
- зручний розподіл функцій щодо циркуляції людських потоків; 
- проста конструктивна схема; 
- оптимальний розподіл світла і виглядів з вікон; 
- можливість створення громадського або напівгромадського простору, 
піднятого над рівнем землі, який є доступний користувачам всіх 
функціональних програм. 

Рис. 1. а) Jianwai Soho, Пекін, Китай, 2005 р., арх. Рікен Ямамото; б) проект Las Raposas,
Вальядолід, Іспанія, 2005 р., бюро Nolaster; в) проект Gwanggyo Power Centre, Гванджио, 
Корея, 2007 р., бюро MVRDV; г) проект Sliced Porosity Block, Ченгду, Китай, 2007 р., арх. 
Стівен Холл; д) проект стійкого утворення LOW2NO, Гельсінкі, Фінляндія, 2009 р., бюро 
REX.
 

Об’єднані структури - стратегія, що об’єднує кілька вертикальних 
структур, які можуть бути розташовані на різних ділянках, на різних рівнях 
(рис. 2). Концептуальним прототипом такої структури є проект горизонтальних 
хмарочосів 1924 року Ель Лісіцкого (рис. 3). Серед властивостей і переваг даної 
структури можна виділити наступні: 
- мала площа забудови; 
- створення пористого громадського середовища на рівні землі; 
- зручна схема при забудові в складній і щільній існуючій забудові; 
- активізація верхніх рівнів за допомогою горизонтальних зв’язків; 
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- горизонтальні об’єми, що об’єднують вежі, вміщують функціональні 
програми спільного користування; 

Рис. 2. а) проект Гіпербудівлі, Бангкок, Тайланд, 1996 р., бюро ОМА; б) проект Koningin
Julianaplein, Гаага, Нідерланди, 2002 р., бюро ОМА; в) Поєднаний Гібрид, Пекін, Китай, 
2009 р., арх. Стівен Холл; г) проект Площа Музеїв, Луїсвіль, США, 2005 р., бюро REX.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Проект горизонтальних хмарочосів, Москва, 1924 р., арх. Ель Лісіцкій
 

Горизонтальна структура - стратегія, що передбачає підняття 
горизонтального об’єму над рівнем землі (рис. 4). Прототипи цієї стратегії були 
розроблені авангардними концептуалістами, серед яких можна назвати Йону 
Фрідмана [Yona Friedman] з його проектами просторових міст (рис. 5). Серед 
властивостей і переваг даної структури можна виділити наступні: 
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- збереження ландшафту; 
- створення критого громадського простору на рівні землі; 
- ефективна для використання в існуючій щільній забудові та може 
розташовуватись над існуючими будівлями. 

Рис. 4. а) проект ділового центру, Агадір, Мароко, 1990 р., бюро ОМА ;
б) проект Стрілецького Клубу, Кувейт, Кувейт, 2006 р., бюро Office dA;
в) Vanke центр, Шеньжень, Китай, 2009 р., арх. Стівен Холл; г) проект трансформації 
ринку Ha’aliya, Тель Авів, Ізраїль, 2009 р., арх. Есті Ільгаєв, Міхаель Пелед.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. «Просторові Міста», кінець 70-х рр. ХХ ст., Йона Фрідман.

Петля - стратегія, що замикає програми в єдину неперевну просторову 
тривимірну структуру (рис. 6). Першим проектом, що розвинув ідею стрічки 
Мебіуса, неперервної поверхні, стала вежа Max Reinhardt в Берліні 1992 року 
Пітера Айзенмана [Peter Eisenman] [3], (рис. 7). Серед властивостей і переваг 
даної структури можна виділити наступні: 
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- поєднання функціональних програм в єдиний неперервний цикл; 
- створення повного переживання тривимірного простору; 
- пристосування до складної конфігурації ділянки та обмежень забудови; 
- програмні елементи можуть розвиватись у трьох вимірах; 
- громадський простір, обрамлений об’ємом будівлі, зберігає проникність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. а) будівля CCTV, Пекін, Китай, 2010 р., бюро ОМА; б) проект Ponsteiger, Амстердам, 
Нідерланди, 2006 р., бюро Arons en Gelauff Architecten; в) проект Campus Center, Маямі, 
США, 2008 р., бюро Oppenheim; г) будівля Cite Des Affaires, Сен-Етьєн, Франція, 2010 р., 
арх. Мануель Готран.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Проект будівлі Max Reinhardt, 1992р., арх.. Пітер Айзенман.
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Кластерна структура - стратегія, що спрямована на максимальну 
гнучкість та адаптивність шляхом агломерації об’ємів та не піддається чіткому 
формальному визначенню (рис. 8). Концептуальними попередниками, які часто 
використовували даний підхід можна назвати адептів метаболізму (напр. 
будинок Нагакін, арх. Кішо Курокава) та структуралізму (напр. будинок 
Habitat 67, арх. Моше Сафді (рис. 9)). Серед властивостей і переваг даної 
структури, можна виділити наступні: 
- висока планувальна гнучкість, адаптивність та оновлюваність; 
- оптимізація об’єму відповідно до зовнішніх обмежень; 
- можливість зменшення площі забудови; 
- складна просторова взаємодія між програмами; 
- програмні елементи можуть мати складну і змінну просторову організацію. 

Рис. 8. а) проект Місто Науки, Алма-Ата, Казахстан, 2007 р., бюро ОМА;
б) проект Sky Village, Копенгаген, Данія, 2008 р., бюро MVRDV; в) проект Bryghusrojektet,
Копенгаген, Данія, 2008 р., бюро ОМА; г) проект Stadskantoor, Роттердам, Нідерланди, 
2009 р., бюро ОМА.
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Рис. 9. Будинок Habitat 67, Моше Сафді
Лендформа - стратегія, що спрямована на створення штучних ландшафтів 

і громадських просторів, їх  інтеграції із іншими програмними елементами 
(рис. 10). Серед властивостей і переваг даної структури можна виділити 
наступні: 
- створення нових громадських просторів інтегрованих у будівлю; 
- створення нових ландшафтів, в тому числі і в існуючій щільній забудові; 
- громадський простір та ландшафт гібридизуються із іншими програмними 
елементами будівлі. 
 

Рис. 10. а) будівля міжнародного портового терміналу, Йокогама, Японія, 2005 р., бюро 
FOA; б) будівля De Citadel, Альмер, Нідерланди, 2006 р., арх. Крістіан де Портзампарк;
в) Місто Культури, Сантьяго де Компостелла, Іспанія, 2002 р., арх. Пітер Айзенман;
г) будівля торгово-розважального комплексу Meydan Umarinje, Стамбул, Туреччина, 2007 р., 
бюро FOA.
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Оболонка - стратегія, що тяжіє до формального рішення та дозволяє 
відмежування образу і структури будівлі від її внутрішньої програмної і 
просторової організації (рис. 11). Серед властивостей і переваг структури 
можна виділити наступні: 
- будівля іконічного характеру; 
- створення інтенсивного внутрішнього простору; 
- програмні елементи можуть перебувати в різноманітній просторовій 
взаємодії між собою всередині оболонки. 

Рис. 11. а) будівля TVCC, Пекін, Китай, 2009 р., бюро ОМА; б) проект Dubai Renaissance,
Дубаї, ОАЕ, 2006 р., бюро ОМА; в) проект Coolsingel, Роттердам. Нідерланди, 2008 р., бюро 
ОМА; г) проект вежі Scala, Копенгаген, Данія, 2009 р., бюро BIG.
 

Перші 5 стратегій мають формальних попередників, теоретичні або 
практичні аналоги яких походять з ХХ століття. Дві останні стратегії є 
відображенням переважаючих архітектурних трендів початку ХХІ століття. 
Вищеперелічені стратегії у практиці зустрічаються рідко в «чистому вигляді», 
оскільки містобудівельна ситуація та численні обмеження часто вимагають 
комбінованих рішень. 

Хоча гібриди цікаві, власне, своїм програмним змістом, запропонована 
класифікація вимушено спирається на критерії формального аналізу 
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безвідносно до програмного змісту архітектурних гібридних структур. 
Просторові стратегії є чи не єдиним засобом класифікації архітектурних 
гібридів, функціональні програми яких відзначаються неймовірною складністю 
та різноманітністю. Вони поєднують у собі різні програми в одну гібридну 
сутність і демонструють нові способи організації будівель. 

Висновки
Явище гібридних будівель перебувало поза увагою архітектурного 

дискурсу аж до середини 80-х років ХХ століття і лише зараз набуло значної 
популярності у зв’язку із кризою міського планування, потребою у нових 
стратегіях планування та оптимального використання міської території. Попри 
зростаючу популярність, гібридні архітектурні структури потребують 
теоретичного осмислення, так як вони не підпадають під класичну типологічну 
класифікацію будівель. Їх також не можна зарахувати і до категорії 
багатофункціональних будівель, оскільки є принципова відмінність між 
гібридами та багатофункціональними будівлями та комплексами. Ця 
відмінність полягає у тому, що численні функціональні програми гібридних 
структур перебувають у тісному взаємозв’язку та інтенсифікують одна одну, на 
відміну від автономних функціональних програм багатофункціональних 
комплексів. 

Попри надзвичайну формальну та функціональну різноманітність 
сучасних гібридних будівель, їх можна класифікувати за просторовими 
стратегіями, визначеними на основі формального аналізу: платформа+вежі, 
об’єднані структури, горизонтальна структура, петля, кластерна структура, 
лендформа, оболонка. Кожна з даних просторових стратегій має унікальні 
властивості та переваги, які дають можливість генерувати якісно інший міський 
простір. 
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Аннотация 
В данной статье делается попытка классификации гибридных зданий по 

пространственным стратегиями. 
Ключевые слова: гибридные архитектурные структуры, пространственная 

стратегия. 
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This article is an attempt of classification of hybrid buildings in spatial 
strategies. 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Аннотация: рассмотрены вопросы влияния рекламы на дизайн 
архитектурной среды, выявлены художественно-графические особенности 
рекламы в архитектурном пространстве. 

Ключевые слова: реклама, дизайн среды, архитектурное пространство, 
суперграфика. 

 
В качестве процесса передачи информации реклама берет свое начало в 

древних цивилизациях. Длительный период убеждающая сторона рекламы 
практически отсутствовала — реклама представляла собой передачу 
информации в чистом виде и только в начале ХІХ ст. промышленная 
революция, создавшая массовое производство товаров, что потребовало их 
массового сбыта, позволила рекламе приобрести качество средства, 
стимулирующего сбыт на массовом рынке. Согласно Закону Украины от 3 
июля 1996 года "О рекламе с изменениями и дополнениями…" реклама 
представляет собой информацию, распространенную любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному 
кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. В настоящее время подобное расширение 
информационного потока создает необходимость в обеспечении механизма 
передачи информации и потребность в новых площадях для рекламных 
сообщений. В связи с этим рекламные сообщения занимают большую часть 
архитектурного пространства. Современная реклама настолько активно 
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видоизменяет городскую среду, что возникает проблема в выявлении 
эстетических, ориентационных, структурообразующих характеристик 
рекламного сообщения, наполняющего архитектурное пространство. 

Как одной из составляющих дизайна среды, рекламе необходим 
комплексный подход к разработке дизайна и выбору художественных средств. 
При разработке и рекламного сообщения, и носителей рекламы дизайнер-
рекламист вмешивается в область архитектуры, а архитектурное пространство 
требует профессионального подхода, поскольку реклама принимает участие в 
создании, корректировке, изменении и городского интерьера, и интерьеров 
общественных зданий. На дизайн рекламы влияют в первую очередь 
ограничения заказчика (функции рекламируемого товара/услуги, фирменный 
цвет и, т.д.), а потребность охватить максимальную аудиторию сказывается на 
выборе мест размещения рекламных носителей, который происходит в 
большинстве случаев без учета архитектурного образа городской среды. 

Исследований в области влияния рекламы на дизайн архитектурной среды 
в настоящее время не достаточно, чтобы дать целостное представление о 
закономерностях ее развития в качестве его средства. Поэтому есть 
необходимость определить средства и методы организации рекламы в 
архитектурной среде, в том числе и ее художественно-графические 
особенности. 

В Украине наружная реклама лишь в некоторой степени отвечает 
современным эстетическим требованиям и нуждается в модернизации. Поэтому 
существует необходимость определить качественно новый подход, способный 
соединить в себе главные функции рекламы и принципы формирования 
гармоничной архитектурной среды, которая будет отвечать эстетическим 
критериям. 

В последнее время в Украине определился общий интерес к 
концептуальному подходу в выборе средств графического дизайна в рекламе. 
Наиболее характерным примером этого процесса является создание 
современных суперграфических изображений на фасадах зданий и включение в 
рекламное сообщение элементов городской среды. 

В международной практике современная реклама эксплуатирует 
архитектурную среду и городские коммуникации, начиная с архитектурных 
объектов и  заканчивая техническими пространствами. Реклама становится 
структурной единицей городского пространства и как таковая трансформирует 
и делает частью себя его архитектурные элементы и технические устройства. 
Такой подход делает рекламное сообщение чрезвычайно эффективным и 
позволяет собственно архитектурному пространству приобрести новое 
эстетическое качество, либо значительно видоизменить его. Современным 
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рекламным коммуникациям уже давно тесно в рамках традиционных 
пространств. Реклама становится предметным окружением, для того, чтобы 
выполнить свою основную цель — информировать, убедить, напомнить, а 
рекламными носителями становятся технические пространства, элементы 
архитектурной среды — эскалаторы, переходы и лестницы, технические люки, 
урны, турникеты, фонарные столбы, автобусные остановки, зеленые 
насаждения, афишные тумбы и даже уличная разметка и навигация (см. рис. 1). 
Таким образом городская среда становится «продолжением» рекламы, которая 
старается приблизить потенциального потребителя к информации на уровне 
повседневной практики. 

 

   

  

 

Рис. 1. Примеры внедрения рекламного сообщения в архитектурную среду.
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Подобная тенденция рекламы обыгрывать структурные, функциональные 
и топографические особенности используемого пространства указывает на то, 
что городская среда все больше начинает подчиняться рекламной логике и 
восприятию. Если раньше городские коммуникации были структурно отделены 
от рекламных, и такая субординация в целом не нарушалась, то в настоящее 
время происходит их слияние и размытие четких смысловых границ. 
Происходит формирование новой архитектурной среды, где все ее объекты без 
исключения, вне зависимости от масштаба могут стать рекламным субъектом. 
Реклама придает обыденным предметам новое значение, трансформирует их, 
активно внедряется туда, где ее раньше невозможно было даже представить[1].  

Современное рекламное сообщение стирает привычные границы между 
реальным и виртуальным, изображением и предметом подобно современному 
искусству, в отличие от которого реклама имеет направленное функциональное 
назначение. В современных арт-проектах и Public-Art такие трансформации 
предметной среды носят характер временной игры, в рекламе же они являются 
факторами воздействия и наделяют рекламное послание новым содержанием и 
качеством, продолжая выполнять прежние рекламные задачи: информировать, 
убедить, напоминать. Таким образом, реклама не только влияет, но и 
видоизменяет архитектурную среду, придавая архитектурному пространству 
новый смысл. 
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Анотація: розглянуто способи гармонізації архітектурного середовища 

шляхом узгодження його структури з конфігурацією природного світлового, 
акустичного та кінестезичного силового каркасу певного місця. 
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Процес гармонізації архітектурного середовища пов’язаний з 

безперервним балансуванням між максимально досяжним урахуванням 
природних закономірностей формоутворення і привнесенням у цей процес суто 
людських проявів свідомої емоційної та інтелектуальної діяльності. 
Технологічна схема цього процесу може розгортатися за двома однаково 
ймовірними сценаріями. В одному випадку – архітектор як скульптор, що 
працює з пластичним матеріалом, нанизує рукотворні об’єкти на існуючий, 
проте, непомітний для інших енергоінформаційний каркас. В іншому – 
проектувальник неначе митець, що відсікає від кам’яної брили все зайве, 
створює штучне довкілля, лишаючи у ньому канали для руху природних сил. У 
будь-якому разі ефективність професійної діяльності проектувальника залежить 
від його здатності знаходити найкращі співвідношення між відчутним та 
мислимим, раціональним та ірраціональним, природним та рукотворним і 
застосовувати відповідні методи гармонізації архітектурного середовища. 

Філософи здавна розділяли реальність на сенсибельну – світ явний 
(доступний чуттєвому сприйняттю) та інтелігібельну – світ неявний (такий, що 
осягається лише розумом). Прихована від сенсорних систем людини дійсність 
іноді опосередковано сповіщає про себе. Вона раптово «проступає» у 
чуттєвому світі у вигляді площинних композицій з ошурок у магнітному полі та 
крижаних візерунків на віконному склі, або у вигляді просторових структур 
поряд з живими істотами в замерзлій воді і т. ін. Як правило, людина не помічає 
присутності інтелігібельного світу. Проте, вона здатна відчути напругу, яку 
спричиняють сили, що в ньому діють.  

Досліджуючи механізми сприйняття творів мистецтва, Р. Арнхейм 
звернув увагу на існування прихованої «індукованої структури» – уявного 
силового каркасу зображення чи мелодії, що не співпадає з його контурами та 
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звуками, отже не може бути видимим чи чутним, проте відіграє визначальну 
роль в їх організації [1]. Цей «прихований структурний план» реальності являє 
собою систему відліку, що допомагає об’єднати доступні чуттєвому 
сприйняттю елементи в певні цілісності. Лінії силового каркасу стають місцями 
концентрації сил тяжіння і відштовхування, вплив яких розповсюджується на 
оточення. Так утворюється силове поле, що інтегрує «окремі» елементи 
довкілля в єдине середовище (рис. 1). 

Відчуття дії сил, прихованих від безпосереднього сприйняття людиною, 
відомо і архітекторам. Зокрема, П. Портогезі належить гіпотеза про 
обумовленість криволінійних форм барочних споруд структурою 
концентричних силових полів навколо центрів, які розташовані всередині  
будівель або за їх межами. З часом на основі цієї гіпотези сформувався творчий 
метод П. Портогезі, спрямований на підкреслення якісної неоднорідності 
архітектурного простору шляхом виділення в неперервному середовищі 
окремих місць – змістовних і формальних фокусів об’ємно-просторової 
композиції (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Прихований 
структурний план квадрата за 
Р. Арнхеймом. 

Рис. 2. Проект церкви Святої Марії в 
м. Салерно, арх. П. Портогезі.  

 
Закони інтелігібельного світу визначають події, що відбуваються у 

проявленій реальності, зумовлюють напрями і характер її трансформації. 
Видатні архітектори вирізняються підвищеною чутливістю до дії таких сил. 
Вони поринають у надприродний світ і своєю творчістю уречевлюють його 
характерні ознаки. Іншими словами, проектувальники архітектурного 
середовища існують одразу у двох світах, а точніше курсують між світами, 
«зшиваючи» їх. Саме вони дають можливість споживачу архітектурного 
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середовища побачити, почути і доторкнутися до матеріальних відбитків 
прихованих від нього пластів реальності.  

Архітектор може навмисно застосовувати певні прийоми, націлені на 
виведення пересічної людини з притаманного їй режиму сприйняття, поведінки 
і руху. Це призводить до «зміщення точки зборки» звичної для неї картини 
світу і відкриває можливість відчути присутність чогось незнайомого і 
величного. До засобів, які допомагають спрямувати увагу людини на прояви 
оточення, що зазвичай лишаються непомітними, можна віднести природне 
світло, промені якого дозволяють побачити невидимі силові лінії 
архітектурного середовища; акустичні властивості конструкцій споруд, луна від 
яких дозволяє почути звукові хвилі, що розповсюджуються в архітектурному 
просторі; підкреслено незручні і навіть дещо небезпечні для руху поверхні, що 
дозволяють людині сконцентруватися і тілесно відчути свою присутність саме у 
тому місті, де вона знаходиться у момент сприйняття.  

Опредметнення латентного, недоступного безпосередньому чуттєвому 
сприйняттю, каркаса архітектурного середовища дозволяє поєднати проявлений 
і неявний аспекти дійсності, її просторові і часові виміри і, таким чином задіяти 
природні механізми гармонізації архітектурного середовища. Проектувальники 
середовищних об’єктів на різних континентах протягом тисячоліть 
використовували подібні прийоми для підсилення емоційного впливу штучного 
довкілля на його споживачів. Цікавим є той факт, що інтенсивність цього 
впливу не зменшується зі зміною культур, втратою релігійного змісту чи 
ідеологічного навантаження відповідних споруд. Про це, зокрема, свідчить 
особлива привабливість деяких об’єктів для сучасних туристів в окремі 
хвилини доби у певні дні року.  

Представники багатьох цивілізацій давнього світу виділяли дні літнього 
та зимового сонцестояння і весняного та осіннього рівнодення і орієнтували 
окремі споруди, їх комплекси та поселення в цілому на точки сходу і заходу 
сонця та місяця у ці визначальні дати. Як відомо, у дні весняного та осіннього 
рівнодення сонце встає майже точно на сході і сідає майже точно на заході. 
Найдавніші комплекси архітектурних споруд комплекс пірамід в Саккара та 
комплекс пірамід в Гізе мали систему координат, узгоджену зі сторонами світу. 
Крім того, комплекс пірамід в Саккара був огороджений стіною заввишки 9 
метрів і мав єдиний вхід зі сходу. Орієнтація за сторонами світу була 
характерною і для багатьох поселень – давньоіндійського Мохенджо-Даро, 
давньокитайського Пекіну (рис. 3, 4), давньогрецького Пестума, 
давньоримської Аости  тощо. Ця традиція підтримувалася і у менш віддалені 
часи. Наприклад, головний вхід до собору Святого Петра в м. Римі розгорнутий 
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на схід, повздовжня вісь споруди і площі перед нею має широтну орієнтацію, 
що співпадає з напрямом на схід сонця в день весняного рівнодення.  
 

 
Рис. 3. Схема плану Мохенджо-Даро – 
міста, відомого з ІІІ тисячоліття до 
н. е.: 1 – цитадель; а – а – вулиці, 
орієнтовані зі сходу на захід; б – б – 
вулиці, орієнтовані з півночі на 
південь. 

Рис. 4. Пекін – місто, що вперше 
згадується в 1121 р. до н. е. Схема 
плану Внутрішнього міста, 
побудованого за трактатом «Чжоу-
лі-Као-Гун-цзі» ІІІ-ІІ ст. до н. е.  

 
Іншими орієнтирами, які здавна приваблювали зодчих, були точки сходу і 

заходу сонця і місяця в дні літнього та зимового сонцестояння. Для північної 
півкулі в день літнього сонцестояння сонце досягає найбільшої північної 
широти – напрями на точки його сходу і заходу максимально відхиляються на 
північ від осі схід – захід, а в день зимового сонцестояння сонце досягає 
найбільшої південної широти – напрями на точки його сходу і заходу 
максимально відхиляються на південь від осі схід – захід.  

Перші чи останні промені сонця в дні рівнодень і сонцестоянь, як і 
напрями на точки сходу і заходу місяця утворювали композиційні вісі багатьох 
мегалітичних споруд. Однією з найвідоміших з них є Стоунхендж, побудований 
у південно-східній Англії. Цей комплекс відносять до давніх обсерваторій, адже 
його елементи фіксують позиції спостереження за 15 значущими 
астрономічними подіями, зокрема, його головна вісь орієнтована на схід сонця 
в день літнього сонцестояння (рис. 5). Іншим стародавнім майданчиком 
астрономічних спостережень визнаний Аркаім – археологічний комплекс 
у сучасній Челябінській області Російської Федерації. До його складу входили 
укріплене поселення, прилеглі господарські майданчики, могильник і декілька 
неукріплених селищ. Колоподібне поселення орієнтовано точно за сторонами 
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світу. Компонування структурних елементів городища Аркаіма дозволяє 
спостерігати за 18 значущими астрономічними подіями (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 5. Схема плану Стоунхенджа біля 
1700 – 1600  рр. до н. е.: 1 – схід сонця в 
день літнього сонцестояння; 8 – захід 
сонця в день зимового сонцестояння, за 
Дж. Хокінсом 

Рис. 6. Схема плану Аркаїма – 
протоміста, побудованого 
прадавніми аріями на південному 
Уралі в ІІІ – ІІ тисячоліттях до 
н. е. 

 
Давні єгиптяни орієнтували входи до храмових споруд на певні точки 

обрію. Наочно це демонструє розташування святилищ комплексу храмів у 
Фівах: головна композиційна ось храму Амона в Карнаці спрямована на точку 
заходу сонця у день літнього сонцестояння; осі Храмів Хатшепсут, Сеті І і 
колосів Мемнона – на точку сходу сонця в день зимового сонцестояння; ось 
храму Аменхотепа ІІІ – на точку сходу Сиріуса (19 червня) (рис. 7). 
Аналогічний прийом використовувався і при побудові деяких православних 
храмових споруд: за головну вісь симетрії будівлі обирався промінь сонця, що 
сходило у день святого, на чию честь вона зводилася [3]. 

Александрія Єгипетська, побудована за проектом архітектора 
Дейнократа, мала регулярне планування. Головна вулиця міста – Канопіка, 
простягалася паралельно лінії узбережжя моря і поєднувала Ворота Сонця на 
сході та Ворота Місяця на заході. Вздовж усієї цієї вулиці (довжиною біля 7 км) 
розгорталися колонади. Вулиця Канопіка була розпланована таким чином, що 
вранішнє сонце в день літнього сонцестояння крізь Ворота Сонця наповнювало 
її живильною енергією (рис. 8). Можливо це підсилювало ефект від вигідного 
географічного положення міста і сприяло його стрімкому економічному і 
культурному зростанню. Розташована майже на межі двох континентів – Азії і 
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Африки, Александрія швидко стала головним торгівельним і культурним 
центром, у якому здійснювався обмін між Сходом і Заходом. Місто 
розмістилося в гирлі Нилу і було головним портом з вивозу єгипетського зерна. 
В Александрії знаходився своєрідний центр наук і мистецтв з найкрупнішою у 
Давньому світі бібліотекою. Це місто вважають місцем становлення 
герметизму – одного з найвпливовіших учень минулого, що органічно 
поєднувало філософсько-містичне та природничо-наукове розуміння основ 
світобудови. З дати свого заснування Александрія була єгипетською столицею 
Греції. З 30-х років до н. е. вона досягла найвищого розквіту і стала другим 
містом Римської імперії. Протягом IV – XIX століть місто перебувало у 
занепаді. Сьогодні Александрія – головний морський порт і друге за величиною 
місто Єгипту. 
 

 
 

Рис. 7. Орієнтація головних фіванських 
храмів, побудованих у XV – XIII ст. до 
н. е., на окремі небесні світила. План 
складений С. М. Хмиловим. 

Рис. 8. Схема плану Александрії – 
міста, заснованого 
О. Македонським у 332 р. до н. е.: 
а – Ворота Сонця,  
б – Ворота Місяця. 

 
Чимало поселень наслідувало принципи побудови містобудівної 

композиції Александрії Єгипетської. Особливу увагу привертають випадки 
відтворення її прихованої «астрономічної» структури. Так, орієнтація 
головного проспекту Ставрополя фіксує напрям на точку сходу сонця в день 
літнього сонцестояння, а Тифліська брама, споруджена у 1841 р. на східній 
околиці міста, асоціюється з Воротами Сонця давньої Александрії [5]. 
Планування Парижа і Санкт-Петербурга неначе віддзеркалює малюнок 
вуличної мережі Александрії, а тріумфальні арки привертають увагу городян до 
сонця в дні важливих астрономічних подій. 
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Головна планувальна вісь Парижа, що поєднує Лувр і Дефанс, має 
довжину біля 8 км і орієнтацію, близьку до азимуту сходу і заходу небесних 
світил у дні сонцестояння. Це дає можливість крізь отвори головних паризьких 
арок серед літа спостерігати сонячний диск, що сідає на заході, та місяць, що 
підіймається на сході, а серед зими – сонце, що встає на сході, і місяць, що 
ховається, на заході. Схожа ситуація відтворена у Версалі, де зимове вранішнє 
сонце зазирає у спальню короля збоку головної в’їзної брами, а літнє вечірнє 
опускається за Великим каналом, що замикає головну алею парку.  
Планувальна вісь Парижа відхиляється від астрономічної приблизно на 12˚, а 
композиційна вісь Версаля – на 16˚ на південь. 

Середня вісь трипроменевої композиції планувальних осей Санкт-
Петербурга співпадає з напрямом першого променю сонця у день зимового 
сонцестояння і з напрямом останнього променю у день літнього сонцестояння. 
Паралельно їй проходить вісь симетрії Палацової площі, що пов’язує арку 
Генерального Штаба, Олександрівську колону та вхідну групу Зимового 
палацу. З протилежної сторони паралельно розвивається анфілада Ісакієвської 
площі, площі Декабристів та Сенатської площі. 

У Києві азимуту сходу сонця у день літнього сонцестояння і заходу 
світила у день зимового відповідає повздовжня ось еспланади між Софієвським 
і Михайлівським Золотоверхим соборами, напрями вулиць Воровського, 
Комінтерну, частково Урицького і Льва Толстого. А найдовша прямолінійна 
магістраль міста, яку утворюють бульвар Шевченка і проспект Перемоги 
відхиляється від азимуту заходу сонця у день літнього сонцестояння і сходу в 
день зимового майже на 25˚ на південь. Проте, на відміну від головних вулиць 
Александрії, Парижа, Версаля, планувальна вісь Києва, до речі орієнтована на 
Києво-Печерську Лавру, не підтримана архітектурними спорудами, які б 
дозволили привернути увагу киян до митей сходу і заходу сонця у певні дні 
року. 

На рівні структурування архітектурних ансамблів прикладом 
астрономічно вивіреного середовища може бути  храмовий комплекс майя у 
Вашактуні. Для спостерігача, що знаходиться у підніжжя однієї з пірамід 
комплексу, три інші храми фіксують характерні моменти річного циклу – миті 
літнього, весняно-осіннього і зимового сходу сонця. В інших містах майя було 
знайдено вісімнадцять подібних комплексів. В центральній частині давнього 
міста Чичен-Іци на півострові Юкатан в Мексиці зведений круглий храм 
Караколь (равлик) – своєрідна обсерваторія. Крізь отвори внутрішнього 
спіралеподібного ходу, що веде до верхньої камери будівлі висотою 12,3 м 
можна спостерігати основні астрономічні події року [2]. Поблизу від Караколя 
здіймається 30-ти метрова піраміда Кукулькана. На її верхню платформу з 
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чотирьох сторін ведуть по 365 сходинок. У дні весняного і осіннього 
рівнодення тінь від ступінчатих ребер піраміди падає на одну з вертикальних 
граней сходів. При цьому створюється враження, що поверхнею піраміди повзе 
змія. Цей ефект підсилюють кам’яні голови рептилій, що прикрашають сходи. 
Ансамбль Московського кремля також побудований у відповідності з 
характерними астрономічними напрямами – осі, що поєднують точки сходу і 
заходу сонця в дні літнього і зимового сонцестояння, співпадають з 
трасуванням фрагментів кремлівської стіни, з розташуванням башт, дзвіниць та 
храмів [3]. 

Рух сонця небосхилом з давніх часів слугував основою побудови не лише 
містобудівних утворень, але й використовувався при композиційному 
структуруванні архітектурного простору окремих споруд. Будівля Пантеону в  
Римі, зведена на залишках терм Агриппи у ІІ ст. н. е., орієнтована майже за 
сторонами світу. Протягом дня сонце через 9-ти метровий в діаметрі отвір її 
купола послідовно освітлює ніші зі скульптурними зображеннями богів. 
Схожий прийом використовували римські архітектори Ренесансу при 
будівництві величних міських соборів. Промінь сонця неначе вихоплює людину 
з півмороку приміщення і спрямовує її погляд наверх – до бога. 

Зодчі ХХ ст. не відмовилися від структурування архітектурного простору 
сакральних споруд за допомогою променів світла. Про це свідчать інтер’єри 
церкви Нотр-Дам-дю-О в Роншані (1950 – 1955 рр.) архітектора Ле Корбюзьє та 
собору Святого Сімейства в Салерно (1968 – 1974 рр.) архітектора П. Портогезі. 
У першому прикладі – різнобарвні пучки світла, що проникають в молитовний 
зал через підкреслено масивну стіну (рис. 9), покликані виразити 
«променистість невиразимого простору» [4, с. 212]. У другому об’єкті – 
вертикальний промінь, який символізує «горнє світло», поєднує зенітний отвір 
з вівтарем, фіксуючи головну вісь ступінчатого купола, що матеріалізує 
концентричне просторове поле, інтенсивність якого поступово зменшується 
при віддаленні від композиційного центру споруди. 

Промені сонячного світла обумовлюють просторову структуру і деяких 
світських споруд. Приміром, Ч. Р. Макінтош, проектуючи приватний будинок 
Хілл-хауз у Хеленсбурзі (1902 – 1903 рр.), орієнтував кімнати відповідного 
призначення таким чином, щоб в них потрапляли сонячні промені саме у той 
час, коли там традиційно знаходилися господарі. Природне світло утворює 
композиційний каркас багатьох будівель А. Аалто, таких як бібліотека у 
Виборзі (1927-1935 рр.), санаторій для туберкульозних хворих у Пайміо (1928-
1929 рр.), магазин «Академічна книга» у Гельсінкі (1962-1969 рр.), бібліотека 
Політехнічного інституту в Отаніемі (1964-1969 рр.), бібліотека у Рованіемі 
(1965-1968 рр.). 
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Здатність природного світла поєднувати «видимі» абриси та «приховані» 
змісти архітектурного простору приваблювали Л. Кана. На думку архітектора 
саме світло диктує структуру споруди. На вибір архітектурної форми і 
матеріалу суттєво впливає характер природного освітлення, що залежить від 
висоти та інтенсивності сонячного світла у кожному конкретному місті. Так, 
наприклад, будівля Національної Асамблеї Бангладеш проникнута світлом і 
повітрям, що «вривається» у просторі приміщення через великі геометризовані 
отвори в суворих бетонних стінах (рис. 10). 
 

  
Рис. 9. Церква Нотр-Дам-дю-О в Роншані, 1950 – 
1955 рр., арх. Ле Корбюзьє. 

Рис. 10. Будинок 
Національної Асамблеї, 
м. Дакка, Бангладеш, 
1964-74 рр., арх. Л. Кан.  

Серед майстрів природного освітлення сучасної архітектури слід 
виділити Стівена Холла, адже денне світло стає головним 
структуроутворюючим елементом багатьох його споруд. Так, наприклад, 
головну композиційну вісь реконструйованої ним будівлі факультету філософії 
Нью-Йоркського університету утворює стовп світла, що пронизує сходову 
клітину, до якої примикають вільні простори, призначені для неформального 
спілкування студентів. У південні вікна вставлене призматичне скло, що 
створює умови для періодичної появи кольорів веселки на білих стінах. 
Перфоровані огороджувальні поверхні підсилюють враження прозорості і 
повітряної легкості споруди. 

Не менш цікавим методом виявлення латентної структури архітектурного 
середовища є підкреслення акустичних ефектів оточення шляхом використання 
звукових коливань, що розповсюджуються в матеріалі і просторі архітектурних 
споруд. Приклади свідомого використання таких прийомів зберегли піраміда 
Місяця в м. Теотіхуакані та вищезгадана піраміда Кукулькана в храмовому 
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комплексі Чичен-Іца в Мексиці. Перша споруда монолітна, друга – пустотіла, 
проте і в тому, і в іншому випадках людина, що сидітиме у підніжжя, почує 
звук крапель дощу, якщо інша людина буде йти сходами. Такий ефект не є 
випадковим, адже давні індіанці розглядали піраміди як великі гори, що давали 
початок дощу. Надзвичайно поетично вражаючий ефект застосування 
акустичного методу гармонізації архітектурного середовища описав 
П. Д. Успенський у нарисах про власну подорож до Тадж-Махалу – мавзолею-
мечеті в Агрі, побудованого за наказом імператора Великих Моголів Шах-
Джахана на згадку про дружину Мумтаз-Махал у 1632-1653 рр. [6]. На думку 
філософа, саме спроможність споруди відтворювати луну, що на всі голоси 
прославляє ім’я Аллаха, є головною таємницею могутнього впливу 
архітектурного середовища будівлі на емоційний стан людини, що в ньому 
знаходиться. Споріднений прийом реалізований у колонаді «Луна», що 
підсилює звук, у парковому ансамблі Олександрія в Білій Церкві, заснованому 
наприкінці ХVIII ст. 

Найменш дослідженими є методи гармонізації архітектурного 
середовища, які узгоджують прояви останнього з рефлекторними реакціями 
людського тіла. Перебуваючи у такому довкіллі, людина буквально шкірою, 
м’язами та кістками відчуває реальність зв’язків власного тіла з оточенням. Для 
особи, яка боїться висоти, на незабутню подію перетвориться прогулянка 
пішохідним мостом, що продовжує головну планувальну вісь Парижа за 
Великою Аркою району Дефанс. Міст знаходиться на досить значній висоті над 
автомагістраллю, а його поверхня викладена з дерев’яного брусу з інтервалами, 
не надто великими, щоб впасти, проте достатніми, щоб злякатися можливості 
падіння. 

Свідоме застосування незручних для руху людини поверхонь, замалих 
для її зросту дверних отворів та інших перешкод, навмисно вбудованих в 
архітектурне середовище, характерне для пропозицій творчого тандему 
С. Аракави і М. Джинс. Ілюстрацією такого підходу є реалізовані проекти 
«Ділянки оборотної долі» – частини тематичного парку в центральній Японії 
(1995 р.) та житлового комплексу «оборотної долі» в Мітакі (2005 р.). В основі 
їх концепції покладене переконання архітекторів щодо користі для людини 
помірно небезпечного оточення, що примушує її переосмислити звичні способи 
фізичної і духовної орієнтації у світі і, тим самим, подовжує строк її життя. 

Дещо схожий прийом використав П. Ейзенман при створенні меморіалу 
жертвам Голокосту в Берліні (2005 р.). В основу задуму було покладене 
прагнення передати відчуття загубленості людини серед бетонних 
паралелепіпедів, зверху і знизу обмежених хвилястими поверхнями. У такому 
середовищі відвідувач швидко втрачає рівновагу, усвідомлення напряму і мети 
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руху. Фізичні переживання, на яких концентрується увага сучасника, 
дозволяють йому пізнати відчуття цілковитого безсилля людей, життя яких 
добігало кінця під час другої світової війни. У такий спосіб форма 
архітектурного середовища намагається створити простір для відсутнього, 
виразити несвідоме, відкрити людині те, що витіснено з її пам’яті. 

Нажаль, у сучасній масовій практиці архітектурно-містобудівної 
організації середовища життєдіяльності людини все менше простору лишається 
для творчого використання недоступних суворій логіці ірраціональних знань 
минулого. Це призводить до того, що процес урахування природних 
закономірностей формоутворення штучного довкілля набуває переважно 
утилітарного характеру. Так, в епохи розквіту культур, які обожнювали небесне 
світило, зодчі виходили з тези, що сонячне проміння одухотворяє місця 
перебування людини. З часом розуміння необхідності життєдайної сили сонця 
для існування людини і суспільства поступилося визнанню його здатності 
забезпечити санітарні вимоги інсоляції територій та приміщень певного 
призначення. Діючі норми, що орієнтовані на унеможливлення розвитку 
патогенних мікроорганізмів у місцях тривалого перебування населення, 
практично ігнорують психологічні та енергоінформаційні потреби людини у 
контакті з найбільш доступними джерелами космічного випромінювання. 

Подібна ситуація спостерігається і з акустичними явищами в архітектурі. 
Сучасна людина прагне чути лише себе і не чути шуму, який спричиняє 
створена нею техніка. Лічені проектувальники свідомо забезпечують 
споживачу можливість почути архітектурне середовище. Ще менше уваги 
приділяється створенню умов для повноцінної кінестезичної взаємодії людини 
з оточенням. Турбота про людину обмежується нормуванням інтенсивності 
вібрацій, які вона відчуває на виробництві та при користуванні транспортом. 

Сьогодні проектування архітектурного середовища досягло межі 
спрощення і збіднення форм взаємодії людини з оточенням. На цьому тлі 
недивним стає успіх зодчих, що намагаються скеровуватися принципами 
природного розвитку штучного довкілля, відроджувати та удосконалювати 
давні і майже забуті сьогодні методи урахування природних закономірностей 
його формоутворення. Застосування специфічних методів гармонізації 
архітектурного середовища шляхом урахування проектувальником реально 
існуючих природних закономірностей відкриває можливості для прояву власної 
конструктивної винахідливості при розкритті потенціалу кожного місця. 
Фахівцю з проектування архітектурного середовища важливо відчувати його 
приховані структурні лінії для того, щоб точніше передбачати і прогнозувати не 
тільки можливі, але й найбільш вірогідні стани кожного фрагменту штучного 
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довкілля у майбутньому, та обирати внутрішньо притаманні йому шляхи 
розвитку. 

Структурні лінії силового каркаса архітектурного середовища дозволяють 
не тільки виділити деякі просторові напрями, але й зафіксувати окремі миті 
часових циклів. Таким чином, у ключових місцях архітектурного середовища 
відбувається з’єднання часу і простору, речовини і енергії, відчутного і 
мислимого аспектів дійсності. В результаті неухильного наслідування 
природних закономірностей проектувальник штучного довкілля на 
нескінченному шляху до гармонізації архітектурного середовища може досягти 
результату, який, використовуючи поетичну метафору, можна окреслити як 
наділення витвору архітектури душею. 
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Аннотация 
Рассмотрены способы гармонизации архитектурной середы путем согласования 
ее структуры с конфигурацией природного светового, акустического и 
кинестезического силового каркаса определенного места. Ключевые слова: 
гармонизация архитектурной среды, природный силовой каркас места. 

Annotation 
The ways of architectural environment harmonization as a result of coordination its 
structure with configuration of the natural light, acoustic and kinesthetic power shell 
of certain place were considered. Keywords: harmonization of architectural 
environment, natural power shell of a place. 
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ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ, ВИХОВНИХ ТА СПОРТИВНИХ 
ЗАКЛАДІВ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Анотація: у статті розглядається формування освітніх, виховних та 
спортивних закладів у Давній Греції, надаються приклади шкіл та системи 
освіти та виховання. 

 
Ключові слова: педагогіка, місто-поліс, мислитель, філософ, гімнасії. 
 
Школа і педагогіка пройшли багатовіковий шлях розвитку. Вивчення 

історії школи та педагогіки - важлива умова формування загальної педагогічної 
культури, оскільки воно дає знання про процес розвитку теорії і практики 
виховання та освіти і допомагає становленню світогляду та педагогічної 
майстерності вчителя.  

Відродженню і успішній розбудові національної системи освіти в Україні 
великою мірою може прислужитися використання досвіду педагогів, древніх 
мислителів Античного світу. Такий досвід був нагромаджений в Серед-
земноморському центрі Античного світу, де панували традиції греко-римської 
культури.  

Школа і педагогіка ще з давніх часів завжди були помітними рушійними 
силами культурної та громадської еволюції. Досліджуючи систему виховання 
Древньої Греції і Риму, слід вказати на актуальність вивчення цього періоду в 
історії педагогіки. Вона полягає в тому, що саме в цю добу (в III - I тис. 
до н. е. - I - II ст. н. е.), і саме на цій території наука, освіта та виховання набули 
свого найбільшого розмаху. 

В 3 - 2-му тис. до н. е. в Греції, на острові Кріт та деяких інших островах 
Егейського моря виникла самобутня культура зі своєю писемністю. Центрами 
навчання письму були палаци і храми. Кріто-мікенською (Егейською) 
культурою була закладена деяка традиція письма, яку прийняли і в наступних 
цивілізаціях.  

Наступним етапом в розвитку навчання і виховання в цьому регіоні стали 
часи так званої архаїчної Греції (IX - VIII ст. до н.е.). Яскраво та образно 
намалював картини навчання та виховання в цю епоху легендарний Гомер в 
поемах “Іліада” і “Одісея”.  
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Герої Гомера отримували виховання під наглядом наставників-старців. 
Вони красномовні, добре знайомі з діяннями предків і богів, володіють 
музичними інструментами та письмом, фізично міцні, добрі воїни. 

Подальший розвиток виховання та зародження педагогічної думки в 
Древній Греції пов’язаний з культурою міст-полісів (держав) (VI - IV ст. до 
н. е.), коли виховання зайняло важливе місце в суспільстві. Держава починає 
брати на себе навчання заможніших. Відсутність можливості отримати освіту 
розглядалася ганебно. Саме тому, як говорить давньогрецький історик Плутарх, 
переможці із міста Мілет заборонили навчатися грамоті та музиці дітям 
переможених. Школи були невеликими  - 20-50 учнів з одним вчителем. 
Навчалися одночасно діти різного віку: коли одні відповідали вчителю, інші 
виконували завдання. 

Книг було мало. Знання засвоювали на слух - з голосу вчителя. На 
початкове навчання витрачалось 6 - 8 років, воно закладалось приблизно до 14-
річного віку. Вчили початкам читання, письма та співів. Читати вчилися по 
складах, перебираючи багато сполучень, поки не впізнавали їх з першого 
погляду. 

Співам навчали без нот, оскільки їх не було. Співи супроводжувалися 
грою на семиструнній кифарі. Серед держав-полісів Еллади дуже виділялись 
республіканські Афіни та авторитетна Спарта. Ці держави не тільки 
представляли різні політичні системи, але і багато в чому мали протилежні 
принципи навчання та виховання. 

За словами давньогрецького мислителя Арістотеля, виховання спартанців 
мало переважно на меті підготувати членів військової спільноти. За 
твердженням Плутарха, новонароджених спартанців оглядали старійшини 
(ефори). Доля нездорових немовлят невідома. Плутарх говорить, начебто їх 
страчували. У всякому випадку, такі діти росли поза системою військового 
виховання. До семи років спартанці виховувались в сім’ї під наглядом няньок, 
які славились своїм умінням на всю Елладу. 

Потім наставав час, коли поліс брав на себе виховання та навчання 
підростаючих спартанців. Таке виховання було досить довгим у часі і ділилось 
на три етапи: з 7 до 15 років, з 15 до 20 років, з 20 до 30 років. 

На першому етапі діти потрапляли до вихователя пайдонома. Вони разом 
жили, навчались, набували мінімальних навиків читання та письма, без яких, за 
словами Плутарха, ніяк не можна було обійтися. Зате фізична підготовка, 
загартування були дуже насиченими. Вихованці завжди ходили босоніж, спали 
на тонкому солом’яному настилі. 

В 12-річному віці виховання ставало ще більш жорстокішим. У всі пори 
року верхнім одягом підлітків був легкий плащ. Їх привчали до короткослів’я. 
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Довільний натяк на красномовство переслідувався. Застосовні були і 
покарання, але вони носили, скоріше, символічний характер. Наприклад, того, 
хто провинився, кусали за великий палець. 

Хлопчиків 14-річного віку посвячували у ейрени - члени общини, які 
мали деякі громадянські права. Під час ініціації підлітка жорстоко 
випробовували. Ейрени були помічниками пайдономів в фізичній та військовій 
муштрі інших підлітків. Протягом року ейрени проходили випробування в 
військових загонах спартанців. На другому етапі випробування до мінімального 
навчання грамоті додавали музику та співи, які викладалися більш поглиблено. 

Прийоми виховання ставали ще більш жорстокішими. Підлітки та юнаки 
повинні були, наприклад, самі добувати їжу. Того, хто вловився на крадіжці, 
дуже били, але не за те, що вкрав, а за те, що зловився. 

В 20 років ейрен отримував військове спорядження і потім ще протягом 
десяти років поступово набував статусу повноправного члена військової 
громади. Весь цей час не припинялась військова підготовка. До заборони не 
відносили, наприклад, ніяк і ні в чому не обмежене статеве життя. Але різко 
засуджувалось і переслідувалось пияцтво. Легендарний законодавець Лікург, 
щоб зберегти спартанців від пияцтва, проводив своєрідні “уроки трезвості”, 
коли рабів заставляли напиватися, щоб спартанці могли на свої очі 
переконатися, наскільки відворотній п’яниця. 

Виховання дівчаток та дівчат-спартанок мало відрізнялося від чоловічого. 
Воно складалося переважно із фізичних та військових вправ з диском, списом, 
дротиком, мечем. В такому ж малому об’ємі давалась загальноосвітня 
підготовка. Таким же вільним, як і в юнаків, була сексуальна поведінка. 

Виховна традиція Спарти в результаті стала дуже поганою. 
Гіпертрофована військова підготовка, фактична неосвіченість молодого 
покоління - таким є результат одного з перших в історії дослідів державного 
виховання. 

На дереві людської цивілізації спартанські культура і виховання були 
малоплодовитою гілкою. Не випадково Спарта не дала ні одного наскільки-
небудь великого і яскравого мислителя або художника. А взагалі, не весь 
педагогічний досвід Спарти забувся. 

Традиції фізичного виховання, загартування підростаючого покоління 
стали наслідувати і в інші епохи. 

Інакше, аніж в Спарті, будувалось навчання і виховання у Афінах. Ідеал 
афінського виховання зводився до багатозначного поняття сукупності чеснот. 
По суті, мова йшла про всебічне формування особистості, перш за все з 
розвинутим інтелектом та культурою тіла. Вважалось, що прагнути до 
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досягнення подібного ідеалу був у праві лише вільний та заможний громадянин 
Афін. 

Практику організованого виховання та навчання проймав принцип 
змагання (агоністики). Діти, підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, 
танцях, словесних суперечках, самовдосконалюючись і відшліфовуючи свої 
найкращі якості. 

Всі афіняни отримували домашнє виховання. Сини вільних громадян 
зазвичай виховувались в сім’ї до 7 років. Потім за хлопчиками із заможних 
сімей наглядав особливий раб - педагог (дослівно поводир). Вихователем часто 
ставав найнепотрібніший в господарстві раб. Так що нерідко педагог був носієм 
ненайкращих властивостей, які часом засвоював і його підопічний. 

Після семи років хлопчики-діти вільних громадян отримували 
можливість навчатися в приватних і загальних навчальних закладах. 

Існувало декілька типів подібних закладів. Початкову освіту давали 
приватні платні школи: мусичні та гімнастичні. В мусичних школах навчались 
школярі 7 - 16-річного віку, в гімнастичних школах або палестрах - 12 - 16-річні 
підлітки. Зазвичай учні відвідували одночасно обидва типи вказаних закладів.  

Мусична школа давала переважно літературну та музичну освіту з 
елементами наукових знань. Альфою і омегою шкільної програми було 
вивчення поем Гомера. Як відмічав давньогрецький мислитель Платон, “Елладу 
виховував Гомер”. Насправді, “Іліада” і “Одісея” не тільки слугували 
дидактичним матеріалом при навчанні грамоті і музиці, але і вводили юних 
громадян в систему життєвих відносин, призвичаювали до народних традицій.  

Освоювались також початки математики, перш за все чотири 
арифметичні дії. В палестрах займалися розвитком культури тіла. Учні 
інтенсивно займалися бігом, боротьбою, стрибками, метанням диска, списа, 
фехтуванням. Все це було необхідно майбутнім воїнам. Афінський 
важкоозброєний піхотинець (гопліт) під час бою повинен був робити часті 
перебіжки, вступати в єдиноборство з ворогом, користуючись списом та мечем. 
Такому воїну отримана в палестрах підготовка була необхідною. Для 
завершення перебування в мусичних та гімнастичних школах наступним 
етапом освіти могли стати загальні установи - гімнасії. В V - IV ст. до н. е. 
Таких гімнасій в Афінах було три: Академія, Лікей та Кіносарг.  

В гімнасіях вдосконалювали освіту юнаки 16 - 18 років. Акцент робився 
на вправах, що укріплювали та розвивали тіло. Водночас відшліфовувалися і 
розумові здібності. В гімнасії завжди можна було послухати популярного 
політика або філософа. Наприклад, відомо, що для великого мислителя давнини 
Сократа одним із улюблених місць для зустрічей зі слухачами був Лікей. 
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внутрішнього 
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Вершиною виховання і освіти вважалось перебування 18 – 20-річних 
юнаків в ефебії — громадській установі, де викладачі, які знаходилися на 
службі у держави, навчали військовому ремеслу: верховій їзді, стрільбі із лука і 
катапульти, метанню дротика та ін. У ефебів була особлива форма одежі — 
широкополий капелюх та чорний плащ (хламіда).  

Більш скромними були зміст і завдання жіночої освіти і виховання. 
Афінська традиція передбачала для дівчаток та дівчат аж до заміжжя виключно 
домашнє виховання. В сім’ї вони отримували елементарні навики читання та 
письма, музичну підготовку. Дівчата рідко коли з’являлися на людях, 
наприклад, під час релігійних церемоній. За судженнями афінян, жінка не могла 
бути претендентом на володіння “сукупністю чеснот”. Її справою було 
домашнє господарство.  
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование образовательных, 
воспитательных и спортивных заведений в Древней Греции, предоставляются 
примеры школ и системы образования и воспитания. 

Ключевые слова: педагогика, город-полис, мыслитель, философ, 
гимнасии. 

 
Summary 

In the article, forming of educational, educate and sporting establishments in 
Old Greece, given the examples of schools and system of education and education. 

Keywords: pedagogics, city-policy, thinker, philosopher, gimnasii. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПАРКІВ В 
УМОВАХ КРУПНІШИХ МІСТ

Анотація: в статті розглянуто відмінності бізнес-парків від бізнес-центрів, 
звернено увагу на особливості їх містобудівного, функціонального та 
планувального формування та розвитку. Виявлено особливості створення 
інфраструктури бізнес-парків та їхньої технологічної та просторової організації. 

Ключові слова: бізнес-парк, бізнес-центр, функціональна організація, 
планувальна організація, містобудівна організація. 

Вступ. Проектування та будівництво споруд, що містять офісні 
приміщення, сьогодні – це процес, спрямований на отримання певного 
результату, а саме – прибутку від інвестованих в нього коштів. Однак, саме 
тому не існує не лише міцної науково-практичної основи для його реалізації, 
але й навіть розуміння комплексу процесів, що відбуваються в офісних центрах. 

Ці ж процеси є дуже активними і вагомо впливають на навколишнє 
архітектурне і містобудівне середовище. Так, висока поодинока споруда бізнес-
центру привертає до себе увагу, навіть не маючи якоїсь архітектурної 
виразності; трансферні ж потоки людей і транспорту, вузлом перетину яких є 
знову бізнес-центр, створюють великі проблеми у навколишніх районах міста. 
Навіть якщо намагатися ігнорувати ці процеси, пояснюючи це тим, що під час 
проектування бізнес-центру такі проблеми не були досліджені та прогнозовані, 
це не стане вирішенням питання навіть із плином часу – ситуація лише 
погіршиться. Суцільне осклення будівель перестане бути актуальною 
архітектурною рисою і вже всі звертатимуть увагу на недоречність такого 
оздоблення в історичних районах міста; все більша кількість людей і машин 
відчує на собі вплив трансферного перенавантаження і, намагаючись його 
уникнути, створюватиме вже самостійно вплив на оточуючі бізнес-центр 
райони міста. 
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Єдиним реальним рішенням такої проблеми є не лише проектування нових 
бізнес-центрів із врахуванням попередніх помилок. Важливим є дослідження 
особливостей їх існування і раціонального управління їх діяльністю. Також 
важливим етапом вирішення проблеми є створення нових зон ділової 
активності крупніших міст таким чином, щоб вони зменшували функціональне 
навантаження на вже існуючі офісні установи. 

Актуальність дослідження. Ділова активність сучасних крупніших міст – 
це особливий вид діяльності, спрямованої на їх економічний розвиток. При 
цьому, основою цієї діяльності є не матеріальне виробництво чи надання 
послуг, а обмін інформацією і специфічне ділове посередництво. Саме тому 
необхідним є вивчення всіх аспектів розвитку бізнес-парків, що являють собою 
окремі зони ділової активності крупніших міст, та визначення особливостей 
їхнього містобудівного, функціонального та планувального формування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні наукові видання 
лише починають звертати увагу на особливості проектування, існування та 
розвитку таких об’єктів, як бізнес-парки та бізнес-центри. Досить велика 
кількість синонімічних понять використовується для позначення таких споруд, 
в яких містяться приміщення офісного призначення. Однак, майже не 
приділяється уваги питанням їхнього містобудівного розвитку; розглядається 
склад приміщень, конструктивні особливості будівель, характеристики окремих 
функціональних елементів. 

Першою вагомою спробою поєднати всі відомості про ділові установи 
серед наукових робіт останнього десятиріччя стала дисертація на здобуття 
наукового ступеню доктора архітектури Ганни Лазарівни Гельфонд «Діловий 
центр як новий тип громадської будівлі» [3]. В цій роботі вперше розглянуті 
важливі особливості формування, існування та розвитку ділових центрів, 
надана їх класифікація. В останні роки все більша кількість молодих науковців 
присвячує свої праці розгляду цього питання, розвиваючи систему відомостей 
про сучасні ділові установи. 

Серед закордонних робіт практичного значення важливе місце посідають 
роботи Девіда Адлера «Метричний довідник» [1] та Ернста Нойферта 
«Будівельне проектування» [5]. Ці праці звертають особливу увагу на 
планувальну організацію будівель офісного призначення, надають певні 
визначення офісу як новому архітектурному елементу. Однак, недоліком цих, 
безумовно, комплексних робіт є практично повне ігнорування містобудівних 
особливостей розміщення офісних центрів. Можливо, сліпе наслідування 
такого підходу і стало причиною містобудівних проблем розміщення сучасних 
бізнес-центрів. 
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Практичному дослідженню цих проблем, а також особливостей існування 
бізнес-центрів в умовах крупніших міст починають все більше приділяти увагу 
аналітично-статистичні установи. Саме вони, за допомогою статистичних 
досліджень, виявлять напрямки розвитку ділових установ і надають практичні 
рекомендації інвесторам, корегуючи, таким чином, ринок нової офісної 
нерухомості. Серед таких установ можна виділити компанію «Соцмарт», 
DeveloperProject, Silver Sky Development, Aurora Development, ED Group та 
інші.

Постановка проблеми. Головною метою створення наукових праць має 
бути не просто узагальнення існуючого досвіду, але й основи його 
використання для практичної діяльності. Однак, саме аналіз досвіду практичної 
діяльності дозволяє створити ці наукові праці. Таким чином, створюється 
замкнений цикл, в якому відбувається якісний взаємозалежний розвиток 
наукової і практичної діяльності архітектора. 

На даний момент немає комплексної бази відомостей хоча б про основні 
архітектурно-містобудівні особливості бізнес-парків. Аналіз основних 
особливостей формування та розвитку ділових установ дозволяє в подальшому 
створити комплексну модель їхньої функціональної та планувальної структури, 
визначити особливості містобудівного розміщення, виявити особливі зони 
ділової активності в тканині міст, надати рекомендації щодо проектування та 
адміністрування ділових центрів та створити прогнози їх подальшого розвитку. 

Постановка задачі. Головною задачею даної роботи є окреслення 
загальних характеристик бізнес-парків, визначення їх відмінностей від інших 
ділових установ. Необхідним є визначити їх основні вимоги до містобудівного 
розміщення, функціонального та планувального формування. Надалі необхідно 
буде провести детальне дослідження всіх виявлених особливостей, що в 
результаті сприятиме створенню загальних рекомендацій з проектування, 
створення та управління такими зонами ділової активності, що характерні для  
крупніших міст, - бізнес-парками. 

Викладення основного матеріалу. У сучасному світі офісного 
будівництва фахівці виокремлюють одну головну проблему: дефіцит якісних 
площ. Як відомо, на даний момент існує єдина класифікація офісних центрів 
(бізнес-центрів; ділових центрів). Також під цю класифікацію підпадають і 
бізнес парки (про їх відмінність від бізнес-центрів йтиметься далі). 

Отож, класифікація офісних приміщень, що була розроблена у 2004 році 
Американською торговельною палатою в Україні спільно з українськими 
девелоперами та консультантами ринку комерційної нерухомості, призначена 
передусім для комерційної оцінки нерухомості. Однак, в ній відображені і деякі 
архітектурно-планувальні особливості. Усього виділяють п’ять основних 
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класів. Перші три – А, В, С – використовують для класифікації високоякісних 
площ бізнес-центрів; наступні – Е та D – для низькоякісних площ офісного 
призначення. Для більш детального виокремлення покращених умов В та С 
використовують підкласи В+ та С+. Відношення бізнес-центру до окремого 
класу визначається двадцятьма характеристиками, що охоплюють такі їх 
параметри, як оздоблення і розташування будівлі, управління нею, планувальні 
та об’ємні характеристики та інші. Офіси класу А мають найвищі показники як 
мінімум шістнадцяти характеристик. Із зниженням кількості та якості 
показників відбувається і зниження класу офісного приміщення, при чому таке 
зниження відбувається і з часом, тобто внаслідок старіння будівлі. 

Таким чином, найбільший дефіцит офісних площ спостерігається у класі 
А, адже це має бути спеціалізована, нова, професійно обладнана будівля з 
підключенням всіх необхідних мереж, у тому числі інформаційних. При новому 
будівництві досягнення характеристик будівлі на рівні класу А (чи, як мінімум, 
В+) є першорядною вимогою інвесторів. Будівля має бути забезпечена 
необхідною інфраструктурою на рівні не нижче за нормативний; при цьому, на 
практиці іноземні інвестори прагнуть ще більшого покращення умов; так, 
наприклад, вимагають створення паркувальних місць не в пропорції 1на 100 м2 
офісних площ, а 1 на 40м2 (європейські нормативи) чи навіть 1 на 25 м2. 

Однак, в умовах сучасних крупніших міст головна тенденція будівництва 
бізнес-центрів – розташування в центрі міста – починає створювати таку 
кількість проблем, яка не компенсується ніяким рівнем комфортності 
внутрішнього середовища. Головною проблемою стає саме розміщення місць 
для паркування внаслідок дефіциту відповідних будівельних площ і їх великої 
вартості. Саме тому для розміщення офісних приміщень класу А починають 
обиратися ділянки за межами центральної і серединної зон міста. В такому 
випадку важливою задачею є зв'язок створюваного комплексу саме з цими 
зонами, який досягається за допомогою грамотного розміщення відносно 
головних транспортних магістралей, що ведуть до центру міста, аеропорту, 
станцій залізниці та метрополітену (за наявності). 

Розташовуючись на периферії міста, бізнес-центр перестає являти собою 
окремо стоячу будівлю, яка у своїй діяльності здебільшого використовує вже 
існуючу інфраструктуру; виникає необхідність у створенні власної. За 
наявності достатніх площ відбувається перетворення бізнес-центру на бізнес-
парк – комплекс окремих будівель, об’єднаних загальним положенням і 
спільною розвиненою інфраструктурою.  

Радикально відрізняються підходи до формування структури бізнес-парків 
в Україні та за кордоном. Українські інвестори вважають доцільним створення 
бізнес-парків невеликої поверховості, що дозволяє не впроваджувати складні та 
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дорогі процеси проектування та будівництва. При цьому, необхідна кількість 
площ досягається шляхом зменшення площ зелених зон та допоміжних і 
обслуговуючих площ будівель інфраструктури. Остання також може не 
забезпечуватися в повному обсязі, враховуючи відносно невелику кількість 
людей, що працюють у бізнес-парку – виключенням є лише випадок парку, що 
займає значну площу. 

Практика ж закордонного будівництва спрямована на максимальне 
збереження природних ресурсів [4]; новий бізнес-парк може містити таку ж 
саму висотну будівлю бізнес-центру, як і в центрі міста. Однак, при цьому буде 
повністю вирішена і розвинена озеленена, рекреаційна зона, і добре розвинена 
інфраструктура на заощаджених площах з огляду на велику кількість 
працівників. 

Бізнес-парки мають ще одну важливу відмінність від бізнес-центрів. 
Останні у своєму складі містять лише офісні приміщення, в яких відбувається 
обмін інформацією та управління певними виробничими процесами. Бізнес-
парки ж, як комплекс споруд різного призначення, можуть містити на своїй 
території логістичні, виробничі, дослідницькі та інші будівлі. Управління 
процесами в них відбувається саме в офісних приміщеннях бізнес-парку. 

З огляду на таку особливість, виникає певна класифікація бізнес-парків як 
комплексів споруд за функцією: офісні (класичні), індустріальні, складські 
(розподільчі, логістичні), науково-дослідні (інноваційні), парки-інкубатори та 
комплексні технопарки. Віднесення бізнес-парку до того чи іншого виду 
відбувається за типом домінуючої функції на його території. 

Якщо в якості основної функції виступає саме розміщення офісних 
приміщень, такий бізнес-парк класифікують як офісний чи класичний. 
Індустріальний бізнес-парк містить виробничі та складські будівлі для великих 
підприємств; доля офісних приміщень порівняно мала. Відмінність від них 
логістичних парків – відсутність виробничих і більша частка складських 
приміщень. 

Науково-дослідні бізнес-парки в Україні ще не отримали широкого 
розповсюдження, однак посідають важливе місце за кордоном. Зазвичай вони 
створюються при великих учбових установах чи дослідницьких центрах для 
організації досліджень та їхньої практичної реалізації. 

Парки-інкубатори відрізняються тим, що орендарями в них є здебільшого 
малі та середні підприємства, що лише починають виходити на ринок; 
головною їх особливістю є саме надання особливих, м’яких умов для таких 
орендарів та відносно невелика технологічна потужність. 
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Комплексний технопарк – це спеціалізований представницький центр 
нових технологій; зазвичай він організується як окремий позаміський комплекс 
короткострокового використання із розвиненою інфраструктурою. 

Відповідними для розміщення бізнес-парків можуть слугувати як 
території, на яких ще не велося будівництво, так і території, віднесені до 
промислової зони. Разом зі зростанням сучасних крупніших міст відбувається 
включення старих промислових зон у їх тканину [6, 7]; при цьому не є 
виключенням випадки, коли такі промислові зони опиняються в оточенні 
громадських чи навіть житлових споруд. Тому у кожному наступному 
генеральному плані міст передбачається поступове винесення основних 
промислових потужностей за межі міст. Внаслідок цього, відбувається 
вивільнення досить великих територій, на яких і може бути розміщено бізнес-
парк. В такому випадку, він органічно включається до структури міста, адже 
розташування промислових вузлів в свій час висувало подібні вимоги до 
транспортних мереж, як і бізнес-парк, і на території вже існує певна 
інфраструктура, яка може бути взята за основу при вирішенні питань створення 
інфраструктури бізнес-парку. Однак, постає питання формування рекреаційних 
територій, адже, звичайно, їх створення не було істотною задачею при 
формуванні промислових зон. 

Якщо ж відбувається розміщення бізнес-парку на територіях, що ще не 
знаходилися під значним антропогенним впливом, питання створення 
озеленених зон не постає так гостро; головним стає саме питання 
інфраструктури, яка має бути створена з нуля. В цих умовах перед 
архітекторами постає ціла низка питань, які, однак, можуть вирішуватися без 
значних обмежень та впливу містобудівного оточення. 

Порівнюючи обидва варіанти, не можна з впевненістю виділити один з них 
як істотно кращий за другий; кожен з них має право на реалізацію в певних 
містобудівних умовах та при конкретному завданні на проектування. Однак, 
українські фахівці в сучасних економічних умовах та при сучасному досвіді 
проектування та будівництва бізнес-парків все ж вважають найбільш 
прийнятним розташування бізнес-парків в колишніх промислових зонах. 

В такому випадку дуже важливим є правильний підхід до формування 
рекреаційних територій бізнес-парку. На відміну від рекреаційних територій 
загального користування, такі території відносяться до типу територій 
обмеженого користування. Ця особливість визначає більшість характеристик 
функціонального складу та планувальної структури рекреаційних територій. 
Будуть відсутні зони для дитячих ігор чи масових заходів; однак, велика увага 
має приділятися формуванню зон для тихого відпочинку. 
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В закордонній практиці проектування бізнес-центрів впевнено втримується 
течія, спрямована на поліпшення умов відпочинку працівників з метою 
збільшення віддачі від них в робочі години та підтримки їх фізичного і 
емоціонального стану на належному рівні. Саме тому в складі рекреаційних 
територій чи будівель бізнес-парків починають з’являтися об’єкти, призначені 
для активного відпочинку – тенісні корти, басейни і т.д. Зона активного 
відпочинку може бути призначена як для користування під час обідньої 
перерви (короткострокове), так і для проведення вільного часу, а також 
корпоративних заходів чи зустрічей (довгострокове). В останньому випадку 
така зона потребує вже власної інфраструктури, в ролі якої. Однак, може 
виступати вже існуюча інфраструктура бізнес-парку. 

Звертаючись до питання інфраструктури, слід зазначити, що закордонні 
бізнес-парки в своєму складі містять дуже велику кількість допоміжних 
функцій – але таких, які вважаються за необхідні для його існування. Так, 
обов’язково будують дитячі садки, різноманітні готелі та апартаменти, 
розважальні заклади для користувачів бізнес-парку. Такі споруди, звичайно, 
характерні лише для великих бізнес-парків, таких, що є «містом в місті». 

Звичайно, не всі службовці бізнес-парку мають потребу в такому 
комплексі споруд. Одна, з розвитком економічних відносин навіть в Україні 
важливе місце починають посідати переговори, конференції, зустрічі – тобто, 
по суті, певне ділове посередництво. Люди, що приймають в них участь, досить 
часто є відрядженими з інших міст і країн; головна ціль їх подорожі – робота. 
Тому для них є дуже неприємною втратою часу щоденна подорож до міста і 
назад; оптимальним є отримання всього необхідного на території бізнес-парку. 

В такому випадку для короткострокового проживання використовується 
готель, для довгострокового та більш комфортного проживання – апартаменти. 
Їхня відмінність – автономність існування, тобто наявність всього складу 
приміщень, характерних для звичайної житлової квартири. При цьому вони 
залишаються пов’язаними в єдину систему і ними опікується адміністрація 
бізнес-парку. 

Саме професійне управління бізнес-парком є ще однією особливістю, яка 
відрізняє закордонні комплекси від вітчизняних. Адміністрація закордонних 
бізнес-парків є дійсно структурою, яка керує всіма процесами в ньому; в 
Україні та країнах СНД частіш за все функції адміністрації бізнес-парків та 
бізнес-центрів зводяться до посередництва між власниками та орендарями. 
Останніх приводять до бізнес-парків вигідна орендна ставка, величина якої 
нижча за орендну ставку бізнес-центрів за рахунок нижчої вартості землі, більш 
простого архітектурного рішення будівель, використання простіших та 
дешевших технологій будівництва та матеріалів. 
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При загальній організації бізнес-парку, так само, як і бізнес-центру, 
важливу роль грають якірні орендарі – представництва великих компаній, чи то 
банки, чи інші структури, які ніби якір приваблюватимуть відвідувачів. Це 
поняття також використовується і має велике значення при проектуванні 
торговельних центрів з розвиненою розважальною інфраструктурою. В якості 
якорів в такому випадку можуть виступати кінозали, боулінг і таке інше. 

Формування бізнес-парків на території країн СНД та за кордоном має певні 
відмінності у багатьох аспектах: містобудівному, планувальному, 
функціональному та інших. Однак, практика їх використання виявляє окремі 
моменти, які могли б бути покращені в сучасних умовах. Для цього необхідне 
розуміння особливостей розвитку та формування бізнес-парків, які в 
містобудівному контексті являють собою зони ділової активності в структурі 
крупніших міст. Їхнє розташування в плані міста, функціональна та 
планувальна організація мають бути підпорядковані в першу чергу їх головній 
функції. 

Висновки. У сучасному світі офісного будівництва споруди, призначені 
для ділової діяльності, реалізуються в двох основних формах: бізнес-парку та 
бізнес-центру. Перший реалізується як комплекс будівель, другий – як окремо 
стояча, часто висотна, будівля. Кожен з них містить офісні приміщення, і кожен 
з них потребує певної інфраструктури. 

Важливою відмінністю є те, що бізнес-центр, створений в обмежених 
містобудівних умовах, частіш за все вирішує питання з інфраструктурою за 
рахунок використання зовнішніх ресурсів, що належать оточуючим районам 
міста. Бізнес-парк, навпаки, в своїй структурі містить всі необхідні ресурси у 
вигляді окремих будівель. Виробнича здатність цієї інфраструктури настільки 
велика, що її можуть відвідувати навіть зовнішні користувачі. При цьому, вона 
призначена не лише для забезпечення діяльності офісних будівель, але й для 
забезпечення діяльності бізнес-парку в цілому. 

Важливою функціональною відмінністю бізнес-парку від бізнес-центру є 
суміщення багатьох функцій, окрім офісної: виробничої чи дослідницької, 
логістичної та інших. Внаслідок цього суміщення утворюється функціональна 
класифікація бізнес-парків на логістичні, офісні, технопарки, комплексні, 
індустріальні та парки-інкубатори. Бізнес-центрам притаманна як головна одна 
функція – ділова; у їх складі як вторинна може бути частково реалізована 
функція виробництва інформації, і лише в тому випадку, коли вона є 
допоміжною для ділової функції. 

У містобудівному аспекті бізнес-центри є окремими будівлями, частіш за 
все розташованими в планувальному центрі міст. Розміщення на периферії, 
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великі площі територій, наявність розвиненої інфраструктури, вирішення у 
вигляді комплексу будівель – ці риси притаманні лише бізнес-паркам. 

При проектуванні бізнес-парків (так само, як і бізнес центрів) слід 
враховувати не тільки їх просторові характеристики, але і фактор часу, адже ці 
елементи структури міст створюють на неї істотний вплив, і тому можуть як 
вирішити деякі проблеми існування міст, так і поглибити їх чи створити нові. 
Саме тому необхідним є всеохоплюючий підхід до проектування будівель і зон 
ділової активності, підґрунтям для якого виступатиме комплексне наукове 
дослідження всіх аспектів їх формування, що також надаватиме прогноз їх 
розвитку в містобудівній системі. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены отличия бизнес-парков от бизнес-центров, 
обращается внимание на особенности их градостроительного, функционального 
и планировочного формирования и развития. Определены особенности 
образования инфраструктуры бизнес-парков, их технологической и 
пространственной организации. 

Ключевые слова: бизнес-парк, бизнес-центр, функциональная организация, 
планировочная организация, градостроительная организация. 

Annotation 
The paper considers the differences of business parks and business centers. 

Attention paid to the peculiarities of urban, functional and planning formation and 
development of them. The features of a business park infrastructure and technology 
and their spatial organization are found. 

Keywords: business park, business center, functional organization, planning 
organization, urban organization. 
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МЕТОДИ ПРОПОРЦІЮВАННЯ В МІСТОБУДУВАННІ

 
Анотація: у статті проаналізовані методи пропорціювання, які впливають 

на організацію містобудівних систем. Узагальнені існуючі підходи до цього 
питання та визначені основні напрямки і завдання для розробки синтезуючого 
методу містобудівного пропорціювання. 

Ключові слова: планувальний каркас, територіально-просторове 
пропорціювання. 

 
Нераціональне розподілення території та розташування вузлів і зв’язків, 

співвідношень території містобудівної системи спричинює ряд незручностей, 
які впливають на функціонування міста. Тому актуальним напрямом в 
містобудуванні є дослідження пропорційних залежностей  головних складових 
планувального каркасу та прилеглих до нього територій. Мета статті: виділити 
основні підходи до містобудівного пропорціювання. Проблеми формування 
гармонічного розвитку містобудівних планувань на засадах пропорціювання 
розглядались у наукових роботах: В. О. Тімохіна, Н. Н. Шебек, 
О. С. Нестеренко, С. І. Топилко. 

За визначенням А. Е. Гутнова основною структуроутворюючою частиною 
містобудівної системи є каркас, який охоплює область зосередження 
функціональної активності найбільш масових процесів життєдіяльності 
населення, пов'язаних з високою інтенсивністю освоєння простору [2]. В 
даному дослідженні до каркасу віднесена забудова вздовж магістралей 
загальноміського значення та установи міського значення. Аналіз розвитку 
міського планування показує, що каркас є складною структурою, яка потребує 
упорядкування і гармонізації на всіх рівнях організації [1]. Найбільш 
ефективним способом гармонізації планування міста є пропорціювання. 
Пропорція (proportio - співвідношення, відповідність) - співвідношення частин 
цілого між собою. Для аналізу та організації містобудівної системи 
застосовують раціональні (цілочисельні, модульні) та ірраціональні пропорції. 

Ряд вчених вважали, що містобудівної системи організуються методом 
модульного пропорціонування. Прикладом застосування цілочисельних 
відношень у містобудуванні можна вважати модульні планувальні структури, 
які використовувалися ще з часів античної Греції, Риму та стародавнього сходу. 
Також модульну структуру мали деякі міста середньовічної Європи [3]. 
Проекти «ідеальних» міст, базувались на регулярній структурі в основі, якої 
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знаходився багатокутний модуль. Нова хвиля застосування модульних решіток 
прийшла коли виникла потреба у системному підході до формування 
містобудівного планування (зі збільшенням чисельності міст та міської 
території, а також з появою нового типу транспорту). Б. Арчер в 1901 р. 
запропонував комунікаційну сіть міста майбутнього, яка складалась з 
шестикутних чарунок, в кожній з яких розміщувався круглий квартал. 
Модульний принцип ділення території застосовувався, як на рівні 
структурування міста, так і на рівні формування системи населених міст. 
В. Кристалер в теорії центральних місць, запропонував розміщення населених 
пунктів на території з певною закономірністю - головний пункт розміщується в 
центрі, підрядні йому пункти в кутах шестикутної решітки. Кожний такий 
шестигранник разом з шістьма іншими, підрядними йому, входять в більшу 
зону, яка нараховує 49 пунктів (7х7). Вчений А. Леш опираючись на 
гексагональну структуру В. Кристалера збільшив набір видів обслуговування і 
припустив, що кожний з них може мати свою гексагональну сітку. У. Ізард 
модифікував схеми В. Кристалера і А. Леша. Ідея кристалерівської решітки, 
також, відобразилась в працях В.О.Тімохіна, В. А. Шупера. 

А. М. Базилевич досліджував використання модульних структур з 
урахуванням ландшафтних і функціональних закономірностей. Ю. А. Плаксиев 
запропонував модульні сітки, які враховують закономірності кристалографічної 
симетрії. Г. І. Зосімов запропонував методику організації міських просторів, на 
основі модульної ієрархії [3]. Ще один вид модульного планування – 
ортогональні чарунки, які доповнюються діагональними зв’язками. Прикладом 
може слугувати місто Вашингтон (арх. Ланфан). Також модульні 
закономірності застосовував Ле Корбюзье у проекті міст Чандігар. 

З метою знайти певний містоформуючий модуль ряд вчених 
використовували метод графометричного аналізу у дослідженні 
планувальних структур. Так Топилко С. І. займалась дослідженням 
планувальної структури містечок Галичини використовуючи міричні сітки 
(парцелі) для їх реконструкції [6]. 

Теодор Фріч (1896) запропонував спіралеподібний розвиток міського 
плану для історичних міст. Відмічаючи, що найбільш вдалою є забудова по 
спіралі (тоді знов виникаючі частини міста можуть розвиватись в зростаючих в 
зонах, площа яких закономірно збільшується). 

Для дослідження і побудови міського плану Н.М. Шебек запропонувала 
метод золоточисельного пропорціонування, який базується на застосуванні 
пропорційної сітки, яка має радіально-кільцеву конфігурацію та закономірно 
розширюється від центру до периферії. Такий підхід дозволяє зобразити 
нерівномірність формування планувальної структури міста [9]. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 

 

169

Класифікація методів пропорціонування в містобудуванні

метод приклад автори

Метод модульного 
пропорціонування

Містобудівні 
модульні сітки

за Ю.А. Плаксієвим

Метод 
золоточисельного 
пропорціонування

Модель 
пропорційного 
зростання міста
за Н.М. Шебек

Метод балансового 
аналізу

Порівняльні 
баланси територій 

міст з різною 
промисловою базою

за І.М. Смоляром

Метод ритмізації 
планувальної 

структури

Ритмізації 
планувальної 

структури
за О.С. Нестеренко 

 

Метод структурно-
планувального 

аналізу

Модель 
територіально-
планувальної 

структури на базі 
компактної 
шестикутної 

решітки
За В.О. Тімохіним
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В містобудуванні застосовують метод структурно-планувального 
аналізу, який припускає умовне порушення цілісності території з метою 
виділення окремих частин. В такій моделі перш за все звертається увага на 
взаєморозміщення і взаємозв’язок планувальних вузлів і зв’язків та їх 
організації. 

Містобудівники зазвичай орієнтуються на такі показники балансу 
територій: сельбищна територія займає приблизно 50% сучасного міста. 
Житлова забудова брутто (в червоних лініях) займає приблизно 50% від 
сельбищної території. А житлова забудова нетто (територія без урахування 
зелених насаджень, проїздів в середині мікрорайону та суспільних установ) 
займає приблизно 50% від житлової забудови брутто [4]. 

Метод балансового аналізу можна віднести до категорій методів 
містобудівного пропорціонування. Його основною ознакою є те що 
порівнюються не лінійні, а площині параметри поселень. Питанням 
балансового розподілення міської території займався американський вчений 
Харланд Бартоломью. Він проаналізував склад територій 22 міст і сателітів. 
Для кожного з видів функціонального використання території приводилось два 
показники – питома вага у відсотках від загальної площі і кількість території 
даного призначення на 100 жителів.[8] Такий статистичний підхід дозволяє 
вирахувати врівноважений показник для кожної функціональної зони, що 
сприяє кращому зонуванню і тим самим більш раціональному плануванню. 

О.С. Нестеренко розглядала закономірності ритмічно-пропорційного 
розвитку планувальної структури міста на різних фазах його територіального 
зростання. Вона розробила методику ритмізації планувальної структури на 
базі графоаналітичних методів для виявлення показників ритмічності 
композиції планування міста та для моделювання ритмічного розвитку 
планувальної структури на основі використання рядів золотого перетину [5], 
(таблиця 1). 

В. О. Тімохін відзначає, що в процесі історичного розвитку планувальна 
структура міста має тенденцію до багаторазової трансформації [7]. Тому кожній 
фазі розвитку планувального каркасу мають відповідати певні співвідношення 
між його елементами.

Висновки. Таким чином в містобудуванні можна  виділити, такі підходи 
до пропоціювання міських планувань, як територіальний, просторовий і 
часовий. Поняття території за Е. Н. Перциком трактується, як двухвимірна 
частина земної поверхні, а простір як трьохвимірний. До групи просторових 
методів пропорціювання пропонується віднести методи, що базуються на 
співвідношенні зв’язків і вузлів планувальної структури міста. В основу 
методів територіального пропорціювання покладено балансові 
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співвідношення. Часові методи пропорціонування враховують фази розвитку 
містобудівних систем. Кожен з цих методів може основуватись, як на 
цілочисельних так і на ірраціональних відношеннях (таблиця 2)  

Подальші дослідження плануються у напрямку розроблення
синтезуючого методу містобудівного пропорціювання, який дасть можливість 
поєднати територіальні, просторові та часові аспекти формування 
планувальних каркасів сучасних поселень.

Таблиця 2

Підходи до містобудівного пропорціонування

 Територіальний просторовий часовий

Раціональні 
відношення

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ірраціональні
відношення
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Аннотация 
В статье проанализированные методы пропорционирования, которые 

влияют на организацию градостроительных систем. Обобщены существующие 
подходы, по этому вопросу и определены основные направления и задания для 
разработки синтезирующего метода градостроительного пропорционирования. 

Ключевые слова: планировочный каркас, территориально-
пространственное развитие. 

Annotation 
In the articles analysed of the system of proportional organization, which 

influence on organization of town-planning structures. Existent approaches are 
generalized, through this question and basic directions and tasks are certain for 
development of synthesizing method of town-planning proportional organization. 

Key words: town-planning framework, territorial-spatial development. 
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ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ: 

ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Анотація: у статті розглядаються особливості демографічних процесів у 
міських поселеннях Дніпропетровської та Запорізької областей, що впливають 
на перспективи їх розвитку.  Визначена група  міст і смт, для яких актуальною є 
стратегія розвитку, орієнтована на стабілізацію або зменшення їх території, а 
також ступеня антропогенного впливу на довкілля. 

Ключові слова: ступінь антропогенного впливу, зменшення, стабілізація, 
стратегія розвитку міста 

Постановка проблеми. Двома основними факторами, що визначали 
традиційну орієнтацію вітчизняного містобудування на територіальне 
зростання міст із відповідним збільшенням ступеня антропогенного впливу на 
довкілля, були екстенсивний розвиток промисловості та обумовлене ним 
швидке зростання міського населення.  

 Проте за останнє двадцятиліття відбулися суттєві зміни не лише у 
демографії та економіці, але й у самій парадигмі розвитку. Це обумовлює 
можливість розгляду також і альтернативних стратегій розвитку міських 
поселень. Можна виділити такі основні зміни, як: значне зменшення населення 
України (триває з 1993 р. по наш час і продовжиться у майбутньому); 
зникнення внаслідок соціально-економічних трансформацій значної частини 
промислових підприємств радянського зразка (ті, що збереглися або виникли 
заново, набагато ефективніше використовують людські, матеріально-технічні та 
територіальні ресурси); розроблення концепції сталого розвитку [1] та її 
визнання як міжнародним співтовариством, так і українськими владними 
структурами [2]. Логічним висновком цієї концепції є те, що зменшення 
виробництва і скорочення населення за певних умов можуть розглядатися як 
неминучі й навіть прогресивні процеси. Проведеним дослідженням [3] виявлені 
регіони України, де існують екологічні та демографічні передумови для вибору 
стратегій територіального планування, орієнтованих на стабілізацію (зокрема, 
Запорізька обл.) та зменшення ступеню антропогенного впливу у міських 
поселеннях (Дніпропетровська обл.). Слід зазначити, що Дніпропетровська 
область за темпами скорочення міського населення, його щільністю та 
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ступенем несприятливості середовища для життя людини (разом з Донецькою 
та Луганською) входить у першу трійку регіонів  в Україні. Запорізька область 
має кращі показники, але її тісні територіальні та економічні взаємозв’язки з 
Дніпропетровською обумовлюють доцільність розгляду стратегій розвитку 
міських поселень, які орієнтовані на стабілізацію або зменшення їх території, а 
також ступеня антропогенного впливу на довкілля, на прикладі саме цих 
регіонів, де виразно виявляються екологічні і демографічні передумови для 
цього. 

Аналіз досліджень та останніх публікацій. Демографічні показники, як 
визнається провідними науковцями [4, с. 151], є визначальними для прийняття 
містобудівних рішень. Серед українських науковців, які в тій чи іншій формі 
досліджують вплив демографічних факторів на розвиток міських поселень, 
можна виділити М. М. Габреля [5], І. І. Устінову [6], А. М. Плешкановську [7]. 
У дослідженнях, присвячених Дніпропетровській області і Придніпровському 
регіону в цілому, в основному робиться акцент на екологічних аспектах 
освоєння території [8], а демографічні питання досліджені недостатньо. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Тематика статті 
пов’язана з основними положеннями Концепції сталого розвитку населених 
пунктів України та виконана в рамках держбюджетної теми кафедри 
архітектури житлових і громадських будівель ПолтНТУ «Гуманізація 
житлового середовища». 

Мета статті. Виявлення особливостей демографічних процесів на 
території Дніпропетровської та Запорізької областей, що впливають на 
перспективи розвитку їх міських поселень. 

Виклад основного матеріалу. Для групування міських поселень за 
демографічними ознаками вирішальним є питання про кількісні межі 
демографічних показників, що характеризують екологічно безпечний, сталий 
розвиток територій, у тому числі міських поселень. При визначенні цих меж 
можливе застосування екологічного закону про забезпечення стабільності 
екосистеми за умови, якщо популяції основних її складових коливаються в 
межах ± 1% на рік [9]. Зрозуміло, що для демоекосистеми, різновидом якої є у 
тому числі й міське поселення, вплив саме людської популяції буде 
вирішальним. Зокрема, такого підходу дотримується І. І. Устінова [6]. 

Якщо з цієї точки зору проаналізувати динаміку міського населення 
України та Дніпропетровської й Запорізької областей за період 1992 – 2010 рр. 
(рис. 1), то можна зробити висновок, що динаміка міського населення України в 
цілому за цей період не виходила за межі, характерні для сталого й екологічно 
безпечного розвитку, хоча в період 1993 – 2002 рр. і впритул до неї 
наближалася. Що стосується Дніпропетровської області, то у період 1994 –  
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Рис. 1. Динаміка міського населення України в цілому, Дніпропетровської та Запорізької 
областей за період 1992 – 2010 рр. (розраховано за [10], за 100 % прийнято 1992 р.) 
2003 рр. її міське населення зменшувалося темпами, що перевищували 1% на 
рік, і ситуація відносно стабілізувалася лише з 2003 р., дозволивши за період 
1992 – 2010 рр. у цілому залишитися в межах показників сталого розвитку. 
Практично та сама картина спостерігається і щодо міських поселень Запорізької 
області, з тією лише відмінністю, що зниження темпів скорочення міського 
населення тут відбувалося у 2002 – 2004 рр. більш плавно, і в останні роки 
намітилась тенденція до зменшення відхилення від загальноукраїнських 
показників, порівняно з Дніпропетровською областю. 

Був також проведений аналіз динаміки населення і на рівні окремих міських 
поселень (таблиця 1). У результаті аналізу виділено три групи міських поселень: 

– з порівняно сприятливою демографічною ситуацією (скорочення 
населення за 1992 – 2010 рр. не перевищує 10 %); 

– з помірно складною демографічною ситуацією (скорочення населення 
за 1992 – 2010 рр. близьке до загальноукраїнського показника (11,45 %) і 
знаходиться в межах від 10 до 18 %); 

– зі складною демографічною ситуацією (скорочення населення за 1992 – 
2010 рр. перевищує 18 %, що виходить за межі, характерні для сталого, 
екологічно безпечного розвитку). 

В основному простежується чітка залежність між людністю міського 
поселення і темпами скорочення його населення. 
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Таблиця 1 
Розподіл міських поселень Дніпропетровської та Запорізької областей 

за демографічною ситуацією (розраховано за [10], [11])

Групи міських 
поселень залежно 
від чисельності 
населення                   
(тис. осіб) 

Дніпропетровська область Запорізька область
міські поселення, у яких 

скорочення населення  за 1992-
2010 рр. складає 

міські поселення, у яких скорочення 
населення  за 1992-2010 рр. складає 

< 10 % 10 – 18 % > 18 % < 10 % 10 – 18 % > 18 % 
од. % од. % од. % од. % од. % од. % 

Найзначніші 
(понад 1000) 

0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Значні (від 500 
до 1000) 

1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Великі (від 250 
до 500) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С
ер

ед
ні

 

від 100  
до 250  

0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 2 100 0 0 

від 50             
до 100  

1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

М
ал

і 

від 20 до 50  3 42,9 3 42,9 1 14,2 0 0 0 0 2 100 
від 10 до 20 5 45,5 5 45,5 1 9,1 0 0 5 50,0 5 50,0 
менше 10 22 51,2 9 20,9 12 28,0 5 23,8 6 28,6 10 47,6 
у т.ч. смт:       
від 10 до 20 2 50,0 2 50,0 0 0 0 0 2 66,7 1 33,3 
менше 10 22 51,2 9 20,8 12 28,0 5 25,0 6 30,0 9 45,0 

Із цього ряду вибиваються лише Токмак і Пологи у Запорізькій області та 
Нікополь й Жовті Води у Дніпропетровській. Слід відзначити, що три міста з 
цих чотирьох мають гірничодобувну спеціалізацію (залізні, марганцеві, уранові 
руди тощо). У цілому ж демографічна ситуація у середніх містах Запорізької 
області краща, ніж у відповідній категорії поселень у Дніпропетровській, 
натомість у групі малих міських поселень ситуація зворотна. Отже, чисельність 
населення є важливим, але не єдиним фактором, що впливає на демографічну 
ситуацію в міському поселенні, втім, як і місце й роль поселення в системі 
розселення та його профіль. Так, серед міських поселень із відносно 
сприятливою демографічною ситуацією в Дніпропетровській області можна 
відзначити і промисловий центр Кривий Ріг, і смт Магдалинівку без розвиненої 
промислової бази (рис. 2). У Запорізькій області динаміка чисельності 
населення схожа для більшості найважливіших міст області, тут у кращий бік 
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вирізняється місто атомників – Енергодар і в гіршу – Токмак, що має 
гірничодобувну спеціалізацію (рис. 3). Найкращі показники має курортне смт 
Кирилівка, людність якого зросла на 115,19 % за досліджуваний період. 
 
 
 

Рис. 2. Динаміка міського населення Дніпропетровської області в цілому та її окремих міст за 
період 1992 – 2010 рр. (розраховано за [11], за 100 % прийнято 1992 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динаміка міського населення Запорізької області в цілому та її окремих міст за 
період 1992 – 2010 рр. (розраховано за [11], за 100 % прийнято 1992 р.) 
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Для багатьох поселень, які відносяться до групи зі складною 
демографічною ситуацією, темпи скорочення населення досі так і не 
зменшилися хоча б до рівня 1 % на рік, характерного для сталого екологічно 
безпечного розвитку. Це створює передумови для поглиблення демографічних 
відмінностей між різними групами міських поселень. 

Наслідком скорочення населення є зміна структури міського населення за 
ознакою проживання в поселеннях різної людності. Якщо у Запорізькій області 
структура міського населення за цією ознакою за 18 останніх  років залишилась 
практично незмінною, то у Дніпропетровській – збільшились частки міського 
населення, що проживає у найзначніших, значних, великих містах з одного 
боку та у малих міських поселеннях – з іншого. Відповідно, зменшилась частка 
населення середніх міст (рис. 4). Таким чином, у міському розселенні  
Дніпропетровської області спостерігається тенденція до поляризації та 
збільшення відмінностей між групами міських поселень зі складною 
демографічною ситуацією (переважно малих) і помірно складною (переважно 
середніх, великих та значних). У першу чергу це відбувається завдяки тому, що 
середні поселення переходять до групи малих швидше, ніж значні та великі – 
до групи середніх.  

Аналіз розташування міських поселень з різною демографічною 
ситуацією на території Дніпропетровської області (рис. 5) показує, що близько 

 

Рис. 4. Динаміка розподілу населення Дніпропетровської та Запорізької областей по групах 
міських поселень різної людності за 1992 – 2010 рр. (за [10], [11]) 
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Рис. 5. Схема розташування міських поселень (міст і смт) з різною демографічною ситуацією 
на території Дніпропетровської та Запорізької областей (розраховано за [11]) 
 
половини міст і смт зі складною демографічною ситуацією розташовані на 
території вугільного, а також залізно-та марганцеворудних басейнів і мають 
гірничодобувну спеціалізацію. У Запорізькій області ця залежність виражена 
значно слабкіше, зокрема, такими поселеннями, як Дніпрорудне і Токмак. 
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Більшість міських поселень цієї області зі складною демографічною ситуацією, 
на відміну від Дніпропетровської, не мають розвиненої промисловості. 

Одним з основних показників розвитку міста виступає саме чисельність 
населення, як відображення привабливості того чи іншого населеного пункту 
для проживання в ньому людей [7]. З цієї точки зору слід констатувати, що 
міські поселення Дніпропетровської й, особливо, Запорізької областей 
залишаються досить привабливими, незважаючи на несприятливі екологічні 
умови. 

Головним фактором такої привабливості виступає економічний: значний 
розвиток машинобудування та чорної металургії, що стала в регіоні 
профільною комплексоутворювальною галуззю. Тут розташовано 14 
металургійних заводів із 32 в Україні, які виробляють близько 50 % 
виробництва чорних металів: до Дніпровського металургійного вузла належать 
металургійні заводи Дніпропетровська (4), Дніпродзержинська та 
Новомосковська, до Запорізького металургійного вузла належать 
металургійний завод повного циклу «Запоріжсталь», електросталеплавильний 
завод «Дніпросталь» і феросплавний завод; до Криворізького металургійного 
вузла належать найбільші в Україні кар’єри, шахти, 5 гірничозбагачувальних 
комбінатів, металургійний завод, трубопрокатний і феросплавний заводи 
Нікополя та його марганцева промисловість. Проте традиційні для регіону 
галузі промисловості – гірничодобувна та металургійна – далекі від принципів 
сталого розвитку, адже орієнтовані на великі обсяги споживання невідновних 
власне українських ресурсів – вугілля та залізної руди, а понад 80 % їх 
кінцевого продукту йде на експорт [12]. Регіону ж залишаються забруднене 
повітря та водні ресурси, великі площі порушених територій – ще одного 
невідновного і, мабуть, найціннішого ресурсу [13]. Невисокою залишається і 
продуктивність праці у чорній металургії. У результаті низького технологічного 
рівня виробництва на металургійних підприємствах на виробництво однієї 
тонни сталі в Україні витрачають 52,8 людино-години, тоді як у Росії цей 
показник становить 38,1, у Німеччині — 16,8 [14]. Зрозуміло, що неминучим 
наслідком модернізації металургійної галузі промисловості стане подальше 
скорочення її працівників. У середньотерміновій перспективі це загрожує 
існуванню населених пунктів з моногалузевою промисловістю. 

Проведене ранжування регіонів України за екологічними та 
економічними показниками [15] показало, що Дніпропетровська та Запорізька 
області входять до числа регіонів, які характеризуються найвищими 
показниками економічної потужності та найнижчими значеннями 
асиміляційного (екологічного) потенціалу. Збалансований розвиток цих 
регіонів неможливий як без підвищення екологічного потенціалу (збільшення 
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заліснених площ, рекреаційних територій, заказників та заповідників тощо), так 
і без підвищення екологічності виробництва, відмови від продовження його 
екстенсивного розвитку. Тому можна констатувати, що існують як 
демографічні, так і екологічні та економічні передумови для подальшого 
скорочення міського населення Дніпропетровської і – частково – Запорізької 
областей. У першу чергу це стосується міських поселень, основу виробничої 
сфери яких складають гірничовидобувна і, меншою мірою, металургійна 
промисловість. Саме для таких міст і смт e перспективі буде актуальна 
стратегія розвитку, орієнтована на стабілізацію або зменшення їх території, а 
також ступеня антропогенного впливу на довкілля. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що за період 1992 – 2010 рр. 
демографічні показники розглянутих областей в цілому залишалися в межах, 
характерних для сталого й екологічно безпечного розвитку. За ознакою темпів 
скорочення населення виділено три групи міських поселень (до 10 %, 10 – 18 %, 
понад 18 % скорочення за розглянутий період). Показана актуальність у 
середньотерміновій перспективі (15 – 20 років) стратегії розвитку міських 
поселень, орієнтованої на стабілізацію або зменшення їх території, а також 
ступеня антропогенного впливу на довкілля, для міст та смт цих областей, які 
відносяться до третьої групи, основу виробничої сфери яких складають 
гірничодобувна і, меншою мірою, металургійна промисловість. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности демографических процессов в городских 

поселениях Днепропетровской и Запорожской областей, влияющие на  перспективы их 
развития. Выявлена группа городов и пгт, для которых актуальна стратегия развития, 
ориентированная на стабилизацию или уменьшение их территории, а также степени 
антропогенного влияния на окружающую среду. Ключевые слова: степень антропогенного 
влияния, уменьшение, стабилизация, стратегия развития города.  

Summary 
Demographic processes peculiarities in the towns of Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia 

regions, which have influence to its future development, have been examined in the abstract. Group 
of towns and town settlements, for which development strategy, orientated towards stabilization or 
reduce of its territory and degree of anthropogenic influence to environment, has been revealed. 
Key words: anthropogenic influence degree, reduce, stabilization, town development strategy. 
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СИНТАКСИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕСТЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ

МІСТОБУДІВНИХ ОБ'ЄКТІВ

Анотація: у статті проаналізовані синтаксичні підходи, що зосереджені на 
вивченні структурних схем візуальних просторів містобудівних об'єктів, які 
мають потенційне відношення до різних психологічних реакцій людей: 
сприйняття простору, орієнтація, поведінка в просторі, емоційні реакції й 
естетичні оцінки. 

Ключові слова: синтаксис простору, ізовіста, осьовий простір, випуклий 
простір, осьова карта, синтаксичні підходи. 

Постановка проблеми. Сучасні урбанізовані території володіють низкою 
специфічних факторів, що негативно впливають на фізичний і психологічний 
стан людини: це несприятливе екологічне становище, підвищення щільності 
населення, скорочення життєвого простору людини, постійні стресові ситуації, 
негативний вплив техногенної обстановки, інформаційна перевантаженість, 
монотонність забудови, прискоренні темпи життя й т.д. Постає актуальна 
проблема гармонізації й гуманізації міського середовища. Естетичні якості 
простору при цьому виступають вагомими факторами, які забезпечують 
біопсихологічний, орієнтаційний і емоційний комфорт людини. 

Незадоволеність виразністю й становищем міської забудови із середини 
ХХ століття викликали бурхливе зростання досліджень, що ставили завданням 
вивчення естетичних якостей міського середовища. Дослідження ці розглядали 
різні аспекти естетики міста, однак, питання визначення естетичних якостей із 
метою гуманізації середовища й досі  лишається відкритим. 

Вище вказане визначає практичну й теоретичну актуальність вивчення 
підходів, що досліджували естетичні якості міста й естетичну оцінку міського 
середовища. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Проведене 
дослідження є складовою частиною плану НДР кафедри дизайну 
архітектурного середовища та містобудування ПолтНТУ з наукової проблеми 
«Оптимізація архітектурно-містобудівного середовища в природному 
довкіллі». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні основи 
вивчення проблеми естетичних якостей міста розглядалися в працях 
А. В. Иконнікова, З. М. Яргіної [1-3]. Але в цих роботах не виділялися існуючі 
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підходи до оцінки естетичних якостей міста, також заявлена тема не була 
об’єктом комплексних досліджень. 

Мета статті – розглянути синтаксичні підходи до оцінки естетичної 
якості міст, визначити головні надбання цих теорій та їх недоліки. В межах 
статті розглядається лише закордонний досвід. 

Виклад основного матеріалу. Існує багато закордонних робіт в руслі 
напрямку синтаксиса простору, що включає численні теорії й методи для 
аналізу просторових конфігурацій. Це роботи Б. Хіллера, Ж. Хансон, 
М. Бенедикта, Дж. Пепоніса, Р. Дальтона, С. Бафна, Б. Янга, К. Клараманта [4-
6] та ін. Головною працею цього напрямку залишається праця Б. Хіллера 
«Простір – це машина. Конфігураційна теорія архітектури» [4]. Запропоновані 
авторами методи широко використовуються в містобудуванні, міському 
транспорті, а також при проектуванні будинків, в яких на перший план 
виходять рух і орієнтаційний аспект (музеї, аеропорти, лікарні та ін.). У рамках 
цих підходів естетичний досвід сприйняття середовища залежить від 
можливостей руху в межах містобудівного об'єкта, економії руху при 
переміщенні, а позитивна естетична оцінка визначається когнітивною ясністю 
простору, тому когнітивна ясність та інтегрованість просторів виступають як 
естетичні ознаки. 

Центральна відправна точка синтаксичних теорій – єдність руху й 
сприйняття форми. Рух може бути інтерпретований як потенційна форма, а 
форма простору інтерпретується як структура потенційного руху. Тому весь 
простір можна розділити на складові відповідно до сприйняття людини. А 
аналіз зв'язків між складовими виявляє ступінь інтеграції просторів. Теорії 
спираються на три основних уявлення про континуум простір-рух: ізовіста 
(isovist), осьовий простір (axial space) і випуклий простір (convex space). 

Поняття «ізовіста» позначає видимий простір, поле зору з певної точки на 
360 градусів навколо (поняття розвивається в роботах М. Бенедикта [5]). 
Ізовіста - специфічний локалізаційний паттерн видимості, що обумовлює 
потенційні можливості поведінки людини в зорово локалізованому просторі, 
який сприймається з однієї фіксованої точки. М. Бенедикт пропонує кількісні 
параметри для опису ізовісти: область, периметр ізовісти, замикання, 
округлість, відхилення, асиметрія. Ці параметри за спостереженнями 
психологів визначають поведінку людини й емоційний комфорт середовища. І, 
нарешті, М. Бенедикт уводить поняття  «полів ізовіст» - це множина просторів 
для даного шляху через задане середовище (рис. 1). 

Поняття випуклого простору невіддільно від поняття ізовісти (поняття 
розвивається Дж. Пепонісом [6]). Це фрагмент середовища, у якому візуальна 
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інформація лишається сталою, а простір безперервним для сприйняття. Кожна 
точка усередині випуклого простору видна для всіх інших його внутрішніх  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
точок, тобто лінії з'єднуючі дві будь-які точки огляду усередині простору не 
виходять за його периметр (межу). Дж. Пепоніс, поєднуючи ідею лінеарності 
Б. Хіллера й теорію опуклості, прагне ідентифікувати інформаційно незмінні 
модулі простору. Його праці спрямовані на розробку методів встановлення 
потенційних меж або бар'єрів між такими модулями (рис. 2). 

Основне поняття синтаксису простору – це поняття осьового простору, 
введене Б. Хіллером і Ж. Хансон [4]. Осьовий простір являє собою стратегічну 
лінію сприйняття й потенційний шлях руху вперед (рис 3). На цьому понятті 
заснована побудова осьових карт, у яких провадиться аналіз інтеграції 
просторів, можливості вибору руху (або суміжності в Б. Хіллера), глибини 
дистанції і ясності прочитання (intelligibility). Мірою інтеграції ділянки 
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осьового простору служить кількість поворотів, які потрібно зробити для 
досягнення всіх інших ділянок вуличної мережі. Найменша кількість поворотів 
свідчить про найбільш інтегровані вулиці. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 

 

187

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз інтеграції може бути проведений як у масштабі всієї вуличної 

мережі (глобальна інтеграція), так і в масштабі окремого району (локальна 
інтеграція). Б. Хіллер уважає, що ці ознаки показують когнітивну складність 
простору. Високий ступінь інтеграції сприяє ясності прочитання просторів, 
викликає переваги в пішохідному використанні й підвищує щільність 
використання територій уздовж інтегрованих вулиць. Можливість вибору руху 
на осьовій карті визначається кількістю підключень до даної вулиці інших 
вулиць і подібна до потоку води, що послідовно розподіляється між всіма  
перетинаннями вулиці. Глибина відстані (або дистанція) найбільш інтуїтивний 
із всіх методів аналізу. Це лінійна відстань від центральної точки сегмента 
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вулиці до центральних точок всіх інших вулиць. Вулиці з найнижчим 
значенням глибини відстані вважаються найближчими до всіх інших вулиць. 
Ясність прочитання міського простору забезпечується максимальними 
показниками інтеграції, вибору руху, а також мінімальною дистанцією до 
інших вулиць. Аналіз, проведений дослідниками, вказує на великі різниці в 
ступені інтеграції просторів у різних містах світу, Б. Хіллер пояснює це 
різницею просторових культур Європи, Азії  й Америки. У той же час виявлено 
інваріанти у всіх просторових культурах, які обумовлюються дією законів 
центральності й компактності [4]. 

До естетичних властивостей просторів Б. Хіллер відносить, насамперед, – 
спрямованість, безперервність і ритм. Характер спрямованості руху задається 
осьовими просторами (наприклад, транспортними й пішохідними зв'язками 
міста), безперервність забезпечується випуклими просторами, сполучення 
різних типів просторів по ходу руху людини повинне створювати 
закономірності, що легко сприймаються, наприклад, ритм. Структура міських 
просторів, що легко візуально прочитується, є необхідною умовою позитивної 
естетичної оцінки. 

Дискусійні моменти синтаксичного підходу. У розглянутих теоріях 
застосовується математичний апарат, але автоматизація процесів побудови 
запропонованих складових простору й розрахунків їхніх параметрів викликає 
великі труднощі. За цей недолік і критикуються найбільше представлені теорії 
за рубежем. На відміну від більшості закордонних теорій аналізу естетичних 
якостей цей підхід є об’єктно-орієнтованим, тобто він займається вивченням 
простору безвідносно до персональних особливостей людини, за що також 
теорії зазнають критики з боку середовищних психологів. Але саме із цього 
погляду  синтаксис просторів найбільш близький до вітчизняних досліджень, 
що відрізняються явною спрямованістю на вивчення об'єкта естетичної оцінки. 
До недоліків теорій варто віднести й слабке урахування рельєфу в осьових 
картах міст. Слід також зазначити, що когнітивна легкість сприйняття 
містобудівних об'єктів є необхідною умовою естетичності середовища, однак, 
це не достатня умова, її можна розглядати лише як естетичний потенціал. 

Висновки. Таким чином, синтаксичні підходи зосереджені на структурі 
зв'язків між просторовими елементами, змістовні й ціннісні аспекти просторів 
при цьому  не розглядаються. Великою перевагою проаналізованого підходу є 
спільний розгляд руху й сприйняття людини в середовищі, розгляд просторової 
конфігурації як важливого джерела соціальних, психологічних ресурсів та 
фактора естетичної оцінки, а також опора на особливості когнітивного апарата 
людини. Зі зростанням ієрархічного рівня містобудівного об'єкта збільшується 
й складність його розуміння, на перший план виходить когнітивний аспект 
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сприйняття, це й визначає перспективність подальшого розвитку синтаксичного 
підходу. Перспективу подальших досліджень становить розгляд підходів до 
естетичної оцінки містобудівних об'єктів, які інтегрують уже наявні методи й 
підходи вивчення естетичних якостей середовища. 
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Аннотация 

В статье проанализированы синтаксические подходы, сосредоточенные 
на изучении структурных схем визуальных пространств градостроительных 
объектов, которые имеют потенциальное отношение к различным 
психологическим реакциям людей: восприятие пространства, ориентация, 
поведение в пространстве, эмоциональные реакции и эстетические оценки. 

Ключевые слова: синтаксис пространств, изовиста, осевое пространство, 
выпуклое пространство, осевая карта, синтаксические подходы. 

 
Annotation 

In article syntactic approaches which are concentrated to studying of structural 
schemes of visual spaces of the town-planning objects having the potential relation to 
various psychological reactions of people are analysed: perception of space, 
orientation, behaviour in space, emotional reactions and aesthetic estimations. 

Keywords: syntax of spaces, isovist, axial space, convex space, an axial map, 
syntactic approaches. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 190

УДК 726.7:727.4         О. І. Жовква 
канд. арх. ,

заступник начальника управління
ГоловКиївархітектури

СИМВОЛІКА ТА ПОБУДОВА КОМПОЗИЦІЇ ІНТЕР’ЄРНИХ РОЗПИСІВ 
ПРАВОСЛАВНИХ САКРАЛЬНИХ СПОРУД

Анотація: у статті розглянуто питання символічного значення окремих 
структурних елементів православних сакральних споруд, досліджено 
закономірності побудови композиції інтер’єрних розписів, які щільно пов’язані 
із символічним значенням окремих частин даних споруд. Також висвітлено 
питання методики виконання настінних розписів. 

Ключові слова: композиція, монументальний живопис, храмові розписи. 
 
Надзвичайно цікавим та малодослідженим на сьогодні залишається 

питання вивчення побудови композиції внутрішніх просторів культових споруд 
у православ’ї. 

Особисто мене дане питання зацікавило ще у 2000 році під час спільної 
роботи із художниками-реставраторами над відтворенням монументального 
живопису Троїцької церкви Свято-Троїцького Іонинського монастиря (ХІХ ст.), 
що у Києві. 

При підготовці до відтворення монументальних живописних композицій 
даної церкви нами було проаналізовано ряд інтер’єрних розписів Софійського, 
Володимирського, Михайлівського та інших соборів візантійської школи. За 
результатами дослідження було виведено низку особливостей та 
закономірностей побудови композиції, які хотілося б викласти у даній статті. 

Так, при формуванні інтер’єру храму необхідно прагнути до органічного 
поєднання архітектурних форм із стилістичним та колористичним рішенням 
монументального живопису та розписів. Розробляючи як концептуальну, так і 
формальну сторони декору, треба виходити з ідеї присвячення храму та 
характеру архітектури. 

Так, досліджуючи візантійську живописну школу мені вдалось 
встановити, що Візантії була розроблена струнка система побудови композиції 
розписів, основами якої керуються і сучасні художники-іконописці при 
опорядженні православних культових споруд.  

Композиція храмового живопису також дуже щільно пов’язана із 
символічним значенням окремих частин культової споруди. 
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Так, східна (вівтарна) частина храму, згідно стародавньої космографії та 
за церковним каноном, є ділянкою світла. Такий погляд підтримується церквою 
і сьогодні. Саме тому вівтар храму повинен знаходитись у «райській» зоні 
культової споруди – у її східній частині. Захід навпаки вважається зоною 
сутінок. Так, наприклад, у Стародавньому Єгипті існував звичай розташовувати 
гробниці на заході від міста, на схилах гір. Те ж саме зустрічається і у Малій 
Азії. Згідно грецьких повір’їв, підземне царство Аіда (ада) теж знаходилось на 
заході. Саме тому у західній частині храму (притворі) зазвичай зображають 
сюжет Страшного Суду. 

 
Середина храму за візантійським каноном являє собою весь земний 

простір. Над чотирма стінами головної частини храму височіє склепіння, 
зазвичай у вигляді купола-напівсфери, подібно до того, як над чотирма 
сторонами світу височіє небо. Саме тому купол над середньою часиною храму 
вважається моделлю неба над землею. Якнайкраще це можна відчути 
перебуваючи у центральній частині візантійського собору Айя Софія, що у 
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Стамбулі. Його величний купол шириною 31 метр підтримується чотирма 
колонами, а численні вікна біля його основи, пропускаючи світло, створюють 
дивовижну ілюзію безкрайнього неба над головою. Таке конструктивне 
рішення, запроваджене візантійськими зодчими, було більш прогресивне та 
економічне, ніж конструктивна схема римських культових споруд. 

Отже, якщо храм є образом Всесвіту, а середня його частина є образом 
землі, то і Вселенська Церква повинна бути зображена в ньому вся у своїй 
сукупності. І якщо образ землі презентує архітектурна форма куб, то 
Вселенську Церкву іконографія повинна зображувати на всіх чотирьох стінах 
цього кубу – храму. 

Згідно православної візантійської концепції храмового декору, розпис 
повинен виконувати не лише декоративну функцію, а налаштовувати 
відвідувачів на особливий лад, на зустріч із Всевишнім. У церкві візантійської 
традиції віруючий повинен бути не пасивним споглядачем подій, що 
зображуються на площинах культової споруди, а їх свідомим учасником. 
Напрацьовані у Візантії принципи побудови композиції іконографічного 
живопису і досі вважаться найкращими взірцями для оздоблення православних 
храмів. 

Система інтер’єрного живопису православного храму ділиться на 
частини, що відповідають троїчній єдності Неба, Землі і Раю.  

У храмі можна виділити три основні зони для розписів: перша – зона 
куполів і склепінь верхнього рівня; друга – зона парусів і верхньої частини стін 
і третя – зона нижніх частин стін культової споруди. 

Всі зображення в храмі розташовувались у чіткій відповідності до їх 
ієрархії. У розміщенні живописних композицій в центральній частині храму 
немає шаблонів, але є певні канонічні закономірності побудови композиції. Ось 
одна з них. У верхній зоні знаходяться зображення найбільш священних 
персонажів (Христа, Богоматері, Янголів) і тих сцен, які відбувались на небі. 
Споконвіку, ще з Візантійських часів, у центрі куполу було прийнято 
зображати образ Христа Вседержителя, який благословляє людей правою 
рукою, а лівою тримає Євангеліє [1]. 

Таке зображення Христа цілком відповідає головній ідеї храму. Під ним, 
по нижньому краю сфери купола, зображають серафимів (сили Божі). У 
простінках між вікнами барабану зазвичай іконописці пишуть архангелів із 
знаками, які символізують особливості їх служіння. Так, Михаїл зображується 
із вогняним мечем, Гавриїл – із райською гілкою, Уриїл – із вогнем. У бокових 
апсидах розташовують зображення або родичів Богоматері – Іоакіма і Анни, 
або Іоанна Хрестителя. 
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До другої зони культової споруди належать паруса, які утворюються 
переходом стін центральної частини храму у барабан купола. У чотирьох 
парусах, згідно візантійського канону, зображають чотири Євангеліста із 
тваринами, які відповідають їхньому духовному характеру: у північно-східному 
парусі - Євангеліст Іоанн Богослов з орлом; навпроти, по діагоналі, у південно-
західному парусі – Євангеліст Лука з тільцем; у північно-західному 
зображається Євангеліст Марк із левом, а напроти, по діагоналі у південно-
східному парусі – Євангеліст Матфій з істотою в образі людини. На 
підпарусних арках зазвичай зображають мучеників.  

Друга зона храму також повинна містити розписи, присвячені життю 
Христа та подій святкового циклу. Класичний цикл складається з 12 сцен: 
„Благовіщення”, „Різдво”, „Стрітення”, „Хрещення”, „Преображення”, 
„Воскресіння Лазаря”, „Вхід до Єрусалиму”, „Розп’яття”, „Зішесття до Аду”, 
„Вознесіння”, „Зішесття святого Духа”, „Успіня Богоматері”. 

У третій і найнижчій зоні зазвичай художники-іконописці пишуть окремо 
стоячі фігури Апостолів, святих, преподобних і мучеників. Настінні розписи, як 
правило, не досягають підлоги, а зупиняються на рівні плечей людини. Нижче 
даного рівня повинні знаходитись площини без священних зображень. Над 

рівнем підлоги, у зоні, де стоять прихожани, 
доречно зображати рушники, або 
орнаментами, які ніби несуть зображення, 
що розташовані вище [3]. 

Вівтар є втіленням усього небесного, 
райського у сакральній споруді. Він 
належить до небесної зони самого храму. 
Тут (у головній консі) як правило міститься 
фігура Богоматері (Оранти або Одигітрії). 

Якщо Схід є сферою світла, то Захід, 
навпаки, як країна сонця, що вмирає, є 
сферою сутінок, скорботи, смерті. Так він 
уявлявся у стародавніх народів, а згодом і у 
Церкві. Зазвичай у західній частині храму 
(притворі) зображується Страшний Суд. 
Живопис притвору також може складатися 
із кількох розписів на теми райського життя 
та вигнання з раю. 

Середина храму являє собою весь 
земний простір, де знаходиться Вселенська 
церква. Архітектурно-просторове рішення 
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хрестово-купольного храму передбачає наявність у його середній частині 
чотирьох стовпів. На них повинні знаходитись зображення святителів, 
мучеників, святих, Апостолів, Єпископів та сподвижників, яких ще називають 
«стовпами» Церкви.  

Старозавітні та новозавітні сцени можуть розміщуватись на хорах.  
Простір між окремими живописними композиціями заповнюється 

орнаментом, де в основному використовуються елементи рослинного світу та 
християнська символіка. 

Технологія та порядок розпису храмів, склад фарб та левкасу 
розроблялись і удосконалювались століттями. Секрети живопису передавались 
з покоління у покоління [3, 4].  

У давнину художниками-іконописцями була визначена послідовність 
розпису храму: починали зі сходу і згори і поступово просувались вниз і на 
захід. В першу чергу розписували приміщення вівтаря, центральний купол, 
потім переходили на барабанні глави, паруса, арки і поверхні склепінь – тобто 
«церкву небесну». Потім розписували згори вниз стіни і стовпи, тобто «церкву 
земну». 

Програма розпису храму, як правило, визначається його присвятою і 
замовником. Розподіл живописних циклів пов’язаний із загальною символікою 
храму, яка має на меті розподіл загального простору на дві частини – «церкву 
небесну» і «земну». У першій зображуються композиції символіко-
догматичного жанру, площини другої займають церковно-історичні цикли – 
євангельські події. 

Однак, охарактеризований вище порядок в жодному разі не є догмою. Він 
відкриває дорогу для варіацій, які залежать від присвяти храму та його 
архітектурного типу. 

Християнський православний храм, як витвір мистецтва, являє собою 
єдиний величний образ Всесвіту, у якому має свої певні особливості і 
закономірності побудова композиції монументальних розписів. 

Саме викладений у даній статті підхід до побудови композиції 
інтер’єрних розписів, що базується на візантійській традиції, використовувався 
нашою реставраційною групою під час роботи над відтворенням втраченого 
монументального живопису Троїцької церкви Свято-Троїцького Іонинського 
монастиря. Загальна композиція живопису та розташування сюжетних ліній 
безумовно базуються на православному каноні, однак живописна манера не в 
значній мірі вийшла за його рамки. Однак на думку більшості митців більш 
згубною вважається творчість художників-іконописців, які працють у межах 
канону, але без захоплення та без душі, оскільки ще Достоєвський сказав, що 
справжнє мистецтво повинно «царапать сердце». 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос символического значения отдельных 

структурных элементов православных сакральных сооружений, исследованы 
закономерности построения композиции интерьерных росписей, которые тесно 
связаны с символическим значением отдельных частей данных сооружений. 
Также рассмотрен вопрос методики выполнения  настенных росписей. 

Ключевые слова: композиция, монументальная живопись, храмовая 
роспись. 
 

The summary 
The article explores the issue of symbolic meaning of separate structural 

elements of orthodox sacral buildings. It investigates the mechanisms of composition 
making for interior paintings which are tightly connected with symbolic meaning of 
separate pieces of sacral buildings. The issue of methodology for wall painting is also 
being explored in the article.  

Key words: composition, monumental painting, church painting. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО 

ТРАНСПОРТУ В СХІДНИХ КРАЇНАХ

Анотація: в статті аналізується досвід використання велосипедного 
транспорту в загальній транспортній мережі, принципи організації стоянок та 
гаражів для велосипедів в містах різного розміру. 

Ключові слова: велосипедний транспорт, стоянки та гаражі для 
велосипедів.  

Екологічну та економічну користь від використання велосипедного 
транспорту досить давно зрозуміли країни Східної Азії: Японія, Китай, Таїланд 
тощо. Здебільшого це було пов`язане з менталітетом цих країн, де велосипедом 
користуються вже дуже багато років різні шари населення. Існує декілька 
важливих переваг, чому велосипед так активно тут використовується: 

- велосипед дуже практичний та економічний транспорт; 
- він не забруднює оточуюче середовище та дороги; 
- він зберігає енергетичні ресурси, тому що йому не потрібні а ні 

паливо, а ні електрика; 
- велосипед легкий, зручний, недорогий засіб пересування, досить 

простий у використанні; 
- велосипедний транспорт, лояльний до людини та здебільшого 

відокремлений від інших видів транспорту, що дає йому можливість називатися 
безпечним транспортом. 

Китай. 
Добре відомо, що Китай є країною – лідером у використанні 

велосипедного транспорту. Кількість  велосипедів в 30 найбільших містах, 
загальною чисельністю 44млн., демонструє, що, в середньому, один велосипед 
доводиться на 1,58 особу. (Статистичний щорічник Китаю, 1999р.) [6] В останні 
десятиріччя багато великих міст в Китаї провели зовнішні обстеження 
мешканців великих міст на щоденні режими поїздок.[6] 

Здебільшого в великих Китайських містах використовують автобусний, 
велосипедний транспорт та пішохідні переміщення. Лише в 4 найбільших 
містах є підземна система метро (Пекін, Тяньцзінь, Шанхай та Гуанчжоу), а в 4 
інших (Далянь,Аньшань, Чанчунь та Харбін) працює 50-70 річній залізничний 
транспорт. Але в містах, де існують залізничні перевезення пасажирів, автобус 
все одно займає більшу частину транспортної системи, тому що відстань 
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існуючих залізничних систем досить обмежена та не формує загальну мережу. 
Безавтомобільний рух  завжди займав велику частину в загальній транспортній 
системі. Як правило, пішоходи становлять близько однієї третини 
пасажирського руху, також існують окремі випадки, де пішохідний рух складає 
70% від загальних пасажирських переміщень із-за природного географічного 
положення (наприклад: в гірському місті Чунцін). 

Велосипеди займають більшу частину пасажирських перевезень. Частка 
велосипедів в 3 найбільших містах: Пекін, Тяньцзінь і Шанхай, складає 
приблизно 50%. В інших менших містах частка велосипедного транспорту ще 
більше. За статистичними даними в Шанхаї - 85% населення використовують 
велосипед на відстані 8 і більше кілометрів, витрачаючи на подорож приблизно 
30 хвилин, 13% - на відстань від 8 до 15 кілометрів і витрачають від 30 до 60 
хвилин.  Але найбільш оптимальною для велосипедів є дистанція в середньому 
5 км з часом приблизно в 20 хвилин. [3, p 24] 

Як приклад, аналіз факторів, які впливають на транспортну систему 
Шанхаю:  

- Китай, країна що розвивається, і міське населення не в достатньої 
кількості використовує стандарти життя високо розвинутих країн; 

- Шанхайська система громадського автобуса досить добре розвинута. На 
кінець 1992 року в Шанхаї було 436 автобусних маршрути на 23 323км доріг. 
Щоденно автобусом користується 16 075 700 пасажирів. (1992рік) 

- Хоча Шанхайська громадська транспортна мережа досить розвинута, 
вона вже досягла точки насичення. Економічне зростання сприяло масовому 
припливу населення в Шанхай, що призвело до різкого збільшення обсягу 
заторів на дорогах. В Автобусах в даний час настільки тісно і вони так повільно 
рухаються, що багато пасажирів почали переходити до інших транспортних 
засобів, і в першу чергу до велосипеду. 

- Велосипед досить недорогий вид транспорту (в середньому від 35 до 
70долларів США). Він механічно простий, легкий, зручний, швидкий в 
адаптації, і будь-яка людина може навчитися їздити. Його можливо 
використовувати на вузьких смугах вулиць по всьому місту, здебільшого на 
рівній місцевості. Більша частина мешканців Шанхаю живе в 10 км зоні 
доступності, помірної дистанції для велосипедів.[1] 

Проблему переміщення великої кількості людей, які проживають і 
працюють в мегаполісах країни влада вирішує за рахунок розвитку та 
удосконалення загальноміських транспортних мереж, розмежовує різні види 
транспорту, надаючи перевагу екологічним видам. Прикладом комплексного 
вирішення транспортної системи може слугувати Шанхай, де транспортним 
управлінням була розроблена стратегічна програма розвитку міста.  
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Відкриті обладнані стоянки розташовані в Фном Пенх, Ханоє, Шанхаї, 
Кампурі, Сурабаї та інших містах Китаю. Найбільші місця паркування в цих 
містах розташовані поблизу від ринків та залізничних станцій. В Фном Пенх 
великі ділянки землі використовуються для паркування велосипедів напрокат, 
які охороняються. В Шанхаї та Канурі обладнані додаткові стоянки 
розташовані біля великих заводів, фабрик, лікарень, офісів та бібліотек. 
Проїзди по тротуарам в Шанхаї на велосипедах заборонені, на тротуарах лише 
в означених місцях розташовані стоянки. Ці паркування збудовані по 
периметру житлових кварталів в Шанхаї. Паркування для велосипедів 
обладнані пристроями для замикання; механізмом, зручним в користуванні, з 
можливістю розміщення ілюстрацій дії замка. Інший метод, який гарантує 
безпечність, використання охорони, яка забезпечує себе за рахунок оплати 
послуг. 

На зупинках автобусів, стоянках таксі, розташованих в місті, знаходяться 
обладнані стоянки для немоторизованого транспорту (рікші на колесах).  

В Сурабаі обладнані паркуванням нічні магазини, транспортні кінцеві 
станції та школи. Оздоблені місця паркування приєднані до офісів та накриті 
від непогоди. 

В останнє десятиріччя Китай перетворюється з країни, що розвивається 
на високо розвинуту індустріальну країну. Одним з пріоритетних напрямків 
розвитку є автомобільна промисловість з мільярдами доларів інвестицій, що 
призвело до транспортних змін, здебільшого в великих містах. Головною 
стратегією Китайського уряду є збільшення дорожньої інфраструктури за 
рахунок розширення доріг, розбудови нових розв’язок, розробки систем 
швидкого транзиту, метро, швидкісного трамваю та автобусу. Розроблені 
концептуальні транспортні схеми розвитку великих міст: Пекіну та Шанхаю. Ці 
державні дії призводять до витіснення бідних шарів населення з центру міста в 
приміські райони та до неможливості дістатися велосипедом або пішки до 
місць праці, до збільшення травматичності на дорогах. Все ж таки приблизно 
40% відсотків населення продовжують використовувати велосипед, як 
головний вид транспорту. [5] 

Японія.
Статистичні дані по використанню різних видів транспорту в Японії 

ведуться на протязі багатьох років. Велосипедний транспорт впевнено займає 
окрему частку в загальній транспортній системі та має тенденцію до 
збільшення. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 199

Таблиця 1. 
Зміни в використанні 
транспорту.
Таблиця 1. показує 
відсоток перевезень за 
видами транспорту та 
зміни, які відбулися 
протягом певного часу в 
декількох міських 
районах Японії. Залежно 
від розміру міста, 
існують відмінності у 
використанні видів 
транспорту, але існує 
певна загальна тенденція: 
 
 

1. Ходьба значно 
знизилася у всіх міських 
районах. 

2. Використання велосипедів значно збільшилось.  
3. Користування автомобілем значно зросла у всіх міських районах за 

даний період, та продовжує збільшуватися. 
4. Використання автобуса знижується у всіх містах. 
5. В використанні залізничним транспортом у цілому відображене 

зниження, хоча в великих містах із метро, відбулося невелике збільшення. 
 
В 1987 році Міністерство будівництва провело опитування в 131 містах 

по всій Японії в спробі прояснити умови міського транспорту з національної 
точки зору. Це опитування, загальнонаціонального обстеження поїздки 
людини, відібраних 360 сімей в 131 містах і оглянув транспортний рух 
протягом одного дня кожного члена сім'ї у віці старше п'яти років. [2] В 
середньому на одну людину в день припадає 2,65поїздок. У середньому по 
країні, по дорозі на роботу чи до школи припадає 22% від загального обсягу, 
13% бізнесу, особисті справи 24%, а повернення додому 41%.  

Дивлячись на поїздки транспортних засобів, бачимо наступні дані: в 
середньому автомобілі використовується в 39% від загальної кількості поїздок, 
ходьба на 27%, велосипеди на 23%, поїзд на 7%, а автобусів на 4%. 
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Паркування для велосипедів можливо розташувати скрізь в місті, в 
безпосередній близькості від можливих місць призначення: залізничні та 
автобусні станції, супермаркети, ринки, офісні центри, школи, вузи та житлові 
комплекси. Наприклад, в Японії стоянки для велосипедів обладнані в 
середньому в радіусі 100м від залізничних станцій, і користуються великим 
попитом. Дуже широко використовується велосипед як засіб об`єднання 
декількох видів громадського транспорту, як приклад: в Шицуокі за допомогою 
велосипедного транспорту пов`язують залізничну станцію з автобусною 
зупинкою, яка розташована на 400м від від вокзалу. Також стоянки розміщують 
в місцях, де вони є мінімальною перешкодою як для пішоходів так і для 
транспорту. Обладнане місце для велосипеда дуже економічно обґрунтоване і 
за своєю невеликою ціною будівництва: місце яке займає автомобіль в 
багатоповерховому гаражі – 28м2, враховуючи проходи, звідси – фізичне місце 
одного авто можливо замінити 14-22 велосипедами. 

Велика ефективність від обладнаних багатоповерхових гаражів. Доречи, в 
Японії комп`ютерізовані гаражі вміщують 3,0-5,0 велосипедів на 1 м2. 
Некомп`ютеризовані багатоповерхові гаражі, в які велосипедист заїжджає по 
рампі вгору-вниз може мати приблизно 0,8-1,7 велосипедів на 1 м2.  

Прикладом складної структури гаражу 
для велосипедів є найбільший 
підземний паркінг Японії на 9400 
місць, який розташований біля 
залізничної станції Касаі в Токіо. 
Основний підземний рівень 
сполучається із землею за допомогою 
рамп, має повністю автоматизовані 
шахти, на кожній із яких 
розміщуються до 180 велосипедів. Цей 
вид паркування є самим безпечним та 
швидким, тому що зовсім відсутнє 
втручання людини. Відкриття цього 
гаражу вирішило проблему із великою 
кількістю хаотично покинутих 
велосипедів поруч із станцією, та 

надало людям можливість безпечно залишати свій велосипед в будь-який час 
року  
Аналізуючи досвід використання велосипедного транспорту в східних країнах, 
зокрема в Китаї та Японії можливо зробити певні висновки: 
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- Хоча ці країни різного рівня розвитку, по різному історично склалися 
транспортні пріоритети, відносно велосипедного транспорту є певні 
стабільні тенденції з можливістю збільшення; 

- Найбільш придатна відстань для використання велосипедного транспорту 
дорівнює 5 км з терміном руху - 20 хвилин. 

- Із-за збільшення автомобілів в Китаї існує необхідність відокремлювати 
велосипедний транспорт для забезпечення безпечності руху.  

- Стоянки та гаражі в Китаї та Японії розташовують в житлових районах, 
поруч із залізничними та автобусними станціями, в громадських місцях, біля 
шкіл, лікарень, ринків, супермаркетів тощо. 

- Нестача землі в Японії призводить до необхідності укрупнення стоянок та 
гаражів із раціональним використанням підземного та надземного простору, 
переходу до комп`ютерізованих комплексів. 
Досвід використання велосипедного транспорту цих країн є дуже важливим 
для розвитку та впровадження велосипеду в загальну транспортну систему 
міст України. 

Література: 
1. The wheel extended , a Toyota Quarterly review. №90, 1994. – 24р. 
2.  The wheel extended , a Toyota Quarterly review. №82, 1992. – 24р. 
3.  The wheel extended , a Toyota Quarterly review. №78, 1991. – 26р. 
4.  Transport. – ferbuary 2004. – 42p. 
5. Urban Transportation Strategies in Chinese Cities and Their Impacts on the Urban Poor. 

Zhong-Ren Peng, Ph.D. р.21 
6.  Mixed Traffic in Chinese Cities:Bicycle and the Intersection Problems. Yi Zhu. The 

Department Building, Civil and Environmental Engineering Presented in Partial Fulfillment 
of the Requirementsfor the Degree of Master of Applied Science at Concordia 
UniversityMontreal, Quebec, Canada, 2000, 152 р. 

 
Аннотация 

В статье анализируется опыт использования велосипедного транспорта в общей 
транспортной системе, принципы организации стоянок и гаражем  для велосипедов в городах 
разного размера.  

Ключевые слова: велосипедный транспорт, стоянки и гаражи для велосипедов. 
 

Annotation 
The article analyzes the experience of cycling in the overall transport system, the principles 

of parking and a garage for bicycles in cities of different sizes. 
Keywords: bicycle transport, parking and garages for bicycles. 
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РОЗШИРЕННЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ
В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

 
Анотація: проблема розширення музеїв в світі набуває актуальноcті в 

зв язку з збільшенням колекцій та недостатньої кількості експозиційної площі, 
які знаходяться в постійному протиріччі. У статті розглядаються питання 
планувальних схем просторової побудови музейних розширень, наведені 
світові приклади вирішення та їх аналіз. 

Ключові слова: музеї, розширення музеїв. 
 

Сьогодні сучасний музей відіграє роль не тільки скарбниці матеріальної 
культури, а її духовної складової. Завдання на сучасному етапі розвитку 
людства полягає в просвітницькій роботі серед широких прошарків населення. 

Розширення музеїв мае загальне значенння. Пов язано з постійним 
накопиченням експонатів за рахунок аукціонних закупівель, та меценатських 
внесків. З другої сторони - обмеження експозиційного простору існуючими 
межами будівлі. Цей процес знаходиться в постійній динамиці. І якщо на 
певний проміжок часу існує рівновага між кількістю експонатів та 
експозиційною площею, то з часом, експонати накопичуються в сховищі і 
виникає потреба в розширені музейного простору. 

Розширення музеїв проводиться, насамперед, в площині забудови на 
чотири сторони. В деяких випадках - в підземну частину. Надбудова музеїв - не 
використовується. Це зумовлено існуючими світловими ліхтарями, які мають 
пріоритетність в освітлені природнім світлом художніх творів. Вважається, що 
денне освітлення найбільше підходить для споглядання картин.  

Виділяються наступні схеми просторової побудови музейних розширень: 
- доцентрова; 
- відцентрова; 
- суміжна;  
- вертикальна. 

Доцентрова схема найбільш притаманна великим та супер великим 
музеям. Історично склалось так, що перші публічні музеї не мали спеціально 
побудованих приміщень. На початку, колекції розміщувались в палацах, тому 
що вони мали великі приміщення і в значні кількості, що задовольняло умови 
зберігання та експонування. До того ж, навкруги палаци мали земельні ділянки.  
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Принципова схема розміщення   Генеральний план Лувр, Париж, Франція 
музейних розширень (доцентрова схема) 
 

Планувальні схеми мали лінійну, «П-подібну», периметральну форму. В 
подальшому, це зумовило використання доцентрової та відцентрової схеми 
розміщення нових розширень. Зі збільшенням колекції розширення 
здійснювалось за рахунок прилеглих будівель, як це проходило в Луврі, або за 
рахунок часткової добудови. Воно дозволяє розвиватися будівлі і мати 
найбільші можливості зв’язку з головною будівлею. На протязі всієї 
багатовікової історії Лувр постійно збільшувався. Весь час до його складу 
приєднувались додаткові частини, постійно збільшуючи його площу. Останнє 
розширення пов язано з включенням до його складу будівлі міністерства 
фінансів та розбудова в центральній частині під землею додаткових приміщень. 
На цьому прикладі ми бачимо використання двох схем одночасно – 
доцентрової, та відцентрової. 

Використанням доцентрової схеми розширення є приклад проектної 
пропозиції по побудові мусульманського виділення в Луврі (Париж, Франція, 
арх. Заха Хадід). В центрі двору з периметральною забудовою розміщено новий 
корпус музею. В даній композиції він не має безпосереднього виходу на 
фасади, а сприймається тільки з середини. Можливо тому автор проекту надала 
такої контрастуючої форми. В той час, уникаючи конфлікту між старою та 
новою будівлями. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лувр, Париж, Мусульманське відділення, 
арх. Заха Хадід (пропозиція) 
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Висота нової забудови узгоджується з висотою основної споруди та не 
здійснює тиску на головну споруду. Світовий досвід підтверджує, що висота 
нових будівель не піднімається більше ніж на один поверх. Одним з 
визначальним чинником є розміри головної будівлі та її поверховість. При 
значному розмірі споруди розміщення розширення доцільно розміщувати 
ближче до середини.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципова схема визначення висоти музейних розширень (доцентрова схема) 
 

В такому разі зменшується кут сприйняття та нова забудова відходить на 
другий план, а на передньому плані лишається головна споруда. Нова 
структура має досить неоднозначні форми. За своїми естетичними якостями 
досить сильно контрастує з класичними формами Лувру. Використання 
доцентрової схеми розміщення сприяло гармонійному співвідношенню мас 
будівель в сприйнятті всього комплексу. 

Відцентрове схема. Використовується в умовах недостатньої площі 
забудови в середині лінії забудови існуючого музею. Нові корпуси 
розташовуються на деякій відстані від основної будівлі та з єднуються 
повітряними, наземними та підземними переходами. Схема належить до 
найбільш поширених розширень музеїв. 
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Нельсон-Аткінс музей мистецтв. Канзас-Сіті, Міссурі, США 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

Нельсон-Аткінс музей мистецтв. Генеральний план Канзас-Сіті, Міссурі, США 
 

Суміжна схема. Схема, при якій нова будівля розташовується з зовні, або 
на лінії існуючої забудови, але безпосередньо поєднується з існуючим музеєм. 

В цьому випадку маємо дві модифікації однієї схеми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нова будівля забезпечить музей Ашмола на 100% більше виставкової 
площі. Розташована на північ від оригінального музею Чарльза Кокерелл, 
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побудований в 1845 році, вона включає в себе 39 нових галерей, в тому числі 4 
тимчасових галереї виставки, новий центр освіти, студії та ресторан на даху. 
Крістофер Браун, директор Оксфордського Ашмола, сказав: "З самого початку, 
наша мета полягала в тому, щоб створити не просто покращений та 
розширений варіант найстарішого публічного музею у Великобританії, а щось 
суттєво нове, що відрізняється в натуральному вираженні: новий спосіб 
демонстрації чудових колекцій музею Ашмола, в інтересах самої широкої 
аудиторії "[1]. 

Архітекторами була використана схема суміжного розширення музею по 
лінії старої забудови з безпосередніми транзитними зв’язками відвідувачів 
нової та існуючої забудови. 
 

   
 

  
 

Великобританія, Оксфорд, Ашмола музей, арх. Рік Матер 
 

Щодо вертикальної схеми, то вона характерна для великих та супер 
великих музеїв і пов язано з специфікою планувальних схем, за рахунок 
великих розмірів та неможливості застосування інших схем. Іншим фактором є 
неможливість розвитку музеїв в горизонтальній площині в наслідок щільності 
міської забудови та відсутності вільних земельних ділянок. Такий тип розвитку 
музеїв досить коштовний і під силу великим музеям. В наслідок цього, світова 
практика має обмежену кількість прикладів розширення по вертикалі.  

Вертикальний розвиток направлений на використання підземної частини 
будівлі, де розташовуются здебільше приміщення, що забеспечують 
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функціювання музею. Це обумовлено жорсткими умовами по забеспеченню 
денного світла, що унеможливлює широке використання розширень такого 
типу. 

Піраміда побудована в Луврі (Париж, Франція), за проектом архітектора 
Йо Мінг Пеєма, призначена для організації входу до музею та перекриття 
підземного вестибюлю. Поряд розміщуються підземні автомобільні стоянки на 
80 автобусів та 600 легкових автомобілів, дослідна лабораторія, амфітеатр, 
приміщення спілки образотворчих мистецтв, зали презентацій колекцій моди. 

В музеї Прадо (Мадрид, Іспанія) нову будову розміщено на відстані 50 
метрів від головного корпусу музею та з еднане за допомогою підземного 
переходу. В ньому архітектором Рафаелем Монео передбачено побудувати 
допоміжні  
 

  
 
 

 
 

Музей Прадо, Мадрид, Іспанія, арх. Рафаель Монео 
 
об екти, що сприятимуть зручності для відвідувачів: кафе, зала для конференцій 
та перегляду фільмів, крамниця, приміщення інформаційної служби. В 
нижньому рівні розміщено виставкову залу. В наслідок такого рішення постало 
завдання що до освітлення денним світлом. Для цього в перекритті поверху, 
передбачений отвір, через який денне світло, проходячи через світловий ліхтар 
та отвір, опиняється в нижньому рівні зали. [2]. 
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Приклад вертикального розширення музею із розміщенням експозиційної зали 
винятково під землею розроблено архітекторами компанії Schneider + 
Schumacher Architekten, яка стала переможецею конкурсу на розширення 
Штеделевського музею міста Франкфурта-на-Майні в Німеччині, яка 
проходила в 2008 році. 

Авторами проекту було прийнято рішення по збереженню і подальшому 
використанню внутрішнього дворика, тому що ділянка, на якій розташований 
музей, не мала можливості для подальшого розширення. Архітектори змогли 
вирішити завдання – побудували додаткові приміщення та зберегли історичну 
забудову та зелену ділянку. Таким чином, відвідувачі отримали можливість 
одночасно користуватися озелененою ділянкою внутрішнього дворика, та 
додатковими приміщеннями музею. 
 

      
 

    
 

Штеделевській художній музей у Франкфурті-на-Майні, Німеччина 
 

Головною проблемою було використання денного світла для освітлення 
експозиційної зали. Це було вирішено за рахунок вишуканої конструкторської 
пропозиції перекриття, яка мала вигнуту форму в яку вставлені круглі світлові 
ліхтарі. З зовні це частина саду, який також використовується як розширення з 
фойє. Журі конкурсу визначило проект як “виблискуюча перлина в денний час, 
та килим світла в нічний час” [3]. 
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Про вертикальне розширення можно вести мову тільки про підземне 
будівництво. На практиці не знайшлося переконливих прикладів, що до 
розширень догори. Обумовлюється це низкою причин. 

- конструктивно-технологічні; 
- архітектурно-планувальні; 
- естетичні; 
При проектуванні нових розширень неможливо знехтувати хочуть однією 

з них. Закони роботи конструкції не можуть нехтуватись за для естетики і 
навпаки, архітектурно-планувальні особливості музеїв неможливо нехтувати ні 
естетичним, ні конструктивно-технологічним.  

Конструктивно-технологічні можливості завжди відповідають часу в 
який будується музей.  

Здебільше, проблема розширення притаманне музеям, які побудовані не 
за останні десять, або двадцять років. Вік може сягати п ятидесяти, ста і більше 
років. Але це не означає що не розширюються більш молоді музеї і що не 
прийде їхня черга. В той час, не обов язково, що всі музеї “повинні ” 
розширюватись. Деякі музеї ніколи не будуть розширюватись. Насамперед це 
пов язано з музейними колекціями. Одні можуть мати невичерпне джерело 
свого поповнення. Наприклад, музеї образотворчого мистецтва. Постійний 
розвиток буде обумовлювати збільшення фондів, що потребує розвитку. Музеї, 
котрі зосередженні на висвітленні творчого доробку одного митця, мають 
обмежене джерело поповнень. Такі музеї можуть не мати свого просторового 
розвитку. В той же час, при проектуванні нових музеї слід закладати 
можливість розвитку. 
 

На основі досліджень можна зробити наступні висновки: 
- розширення музеїв притаманне багатьом музеям та мають загальну 

тенденцію, нехтувати якою неможливо; 
- розміщення музеїв, здебільше, відбувається в центральних частинах міст, 

де, з часом, щільність забудови збільшується. Тому при проектуванні 
необхідно закладати можливість розширення; 

- для розширень в умовах щільної міської забудови характерні наступні 
схеми: доцентрова, відцентрова, суміжна, вертикальна; 

- використання схеми розширення пов язано з існуючими містобудівними 
умовами та визначаються індивідуально; 

- архітектурно-планувальні та об ємно просторові рішення приймаються з 
урахуванням  містобудівних умов та існуючих музейних будівель. 
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Аннотация 
Проблема расширения музеев в мире приобретает актуальноcть в связи с увеличением 

коллекций и недостатка экспозиционной площади, которые находятся в постоянном 
противоречии. В статье рассматриваются вопросы планировочных схем пространственного 
построения музейных расширений, приведенные мировые примеры решения и их анализ. 

Ключевые слова: музеи, расширение музеев. 
Annotation 

The problem of an enlarged museums in the world aktualnocti gets in touch with the 
increase in collections and lack of exhibition area, which are in contradiction postiyniynomu. The 
article examines the patterns of spatial planning extension of museum construction, are examples of 
global solutions and their analysis. 

Keywords: Museums, museums extension. 
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ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КІНОТЕАТРІВ

Анотація: в даній публікації розглядаються питання формування 
архітектурної типології кінотеатрів та висвітлюються сучасні тенденції їх 
розвитку. 

Ключові слова: сучасні тенденції, архітектурна типологія, класифікація 
кінотеатрів, широкоформатна система, пропорції екрану, 4D кінотеатри, 
експлуатаційні особливості, об’ємно-просторова композиція, 
багатофункціональні комплекси. 
 

Кіно відносно молодий вид образотворчого мистецтва, який за досить 
короткий час став наймасовішим. Стрімкий технічний прогрес 19 століття 
створив умови для отримання на екрані рухомої фотографії. Перші фільми 
демонструвались в якості атракціону в кафе, на виставках,на ярмарках, в 
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магазинах, тощо. Бурхливий розвиток кіноіндустрії спричинив до появи нового 
типу громадської споруди - кінотеатру. 

Мета даної публікації це - висвітлення питань формування архітектурної 
типології та сучасних тенденцій розвитку кінотеатрів. 

Кінотеатр визначається як будівля призначена для показу глядачам 
кінофільмів, будівля основним приміщенням якої є кінозал, чи декілька 
кінозалів. 

Поява кінотеатрів, як окремого типологічного виду громадських будівль, 
не стала на заваді подальшої інтеграції залів для кінопоказу в структури 
різноманітних культурно-видовищних, спортивно-оздоровчих і навіть торгових 
громадських об’єктів. В сучасній практиці демонстрацію кінофільмів для 
масового глядача здійснюють в: 

- кінотеатрах; 
- кінозалах, що знаходяться в складі інших громадських споруд; 
- універсальних глядацьких залах з функцією кінопоказу в складі 

інших громадських будівль. 
Універсальні глядацькі зали крім кінопоказу розраховуються на 

проведення концертів, театральних вистав, зборів, конференцій, лекцій, тощо. 
Перші масові кінотеатри будувались однозальними по принципу 

театральних: партер, яруси та балкони з трьох сторін, великі вестибюлі з 
гардеробами, ємкість залів до 6000 місць. З плином часу однозальні кінотеатри 
втратили яруси, балкони, гардероби, пройшовши певні еволюціїні зміни дійшли 
до наших днів. Доречі, однозальні кінотеатри на території Радянського Союзу 
отримали найбільше розповсюдження. 

Коли збільшення місць в кінотеатрах стало абсурдним, з’явились будівлі 
з двома та більшою кількістю залів. Перший двозальний кінотеатр на території 
Радянського Союзу будувався за проектом архітектора В.П. Риковав Києві на 
Червоноармійський - 19. Однак Вітчизняна війна перешкодила закінченню 
будівництва і у 1952 році недобудовану споруду було переплановано на 
тризальний кінотеатр «Київ», що і понині працює. 

Першим же побудованим двозальним кінотеатром вважається кінотеатр 
ім. Т.Г.Шевченка в місці Донецьк в 1939 році, котрий  після  чергової 
реконструкції у 1969 році став першим чотиризальним кінотеатром на теренах 
СРСР. 

З розвитком кіноіндустрії на початку 60 років ХХ століття в США почали 
виникати кінотеатри з все більшою кількістю невеликих за ємкістю залів. Такі 
кінотеатри набувають розповсюдження через ряд переваг, а саме: глядачі 
найкомфортніше себе відчувають в невеликих залах на 80-120 місць; декілька 
залів дають можливість вести гнучку репертуарну політику з одночасним 
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показом різних фільмів, або демонстрацією одного фільму в різних залах і 
інтервалами 20-30 хвилин. 

Нині у світовій практиці сформувалась єдина класифікація кінотеатрів за 
кількістю залів їх поділяють на: 

- однозальні (single screen) 
- багатозальні. 
Багатозальні кінотеатри в свою чергу поділяють на: 
- мініплекс (miniplex) -2-7 залів; 
- мультиплекс ( multiplex) -8 -15 залів; 
- мегаплелс (megplex) -16 залів і більше. 
За час існування кінематографу виникло чимало кінотеатрів p залами 

різної ємкості. Сучасна міжнародна практика зали з функцією кінопоказу за 
кількістю місць в глядацьких залах поділяє на : 

- менше 60 місць - відіокабіни, VIPкінозали, 4Д кінозали; 
- 60-300 місць – рекомендована місткість для сучасних кінотеатрів; 
- більше 800 місць - зали багатоцільового використання, з функцією 

кінопоказу. 
Кінотеатри теж класифікуються за кількістю глядацьких місць в 

кінозалах. 
На терені Радянського Союзу масові типи кінотеатрів будувались за 

типовими проектами, за нормативними документами їх будівлі поділялись на: 
- однозальні на 150, 200, 300, 500, 800 місць; 
- двозальні на 200+300, 300+500, 500+800 місць; 
- три та чотирьохзальні на 100+200+300(500), 100+200+200+300(500) 

місць. 
З часу виникнення кінематограф знаходиться у постійному розвитку: 

з’явились звук, колір, збільшились розміри зображення, з’явились 
стереозображення та стереоакустичні системи. В процесі вдосконалення було 
винайдено ряд різних форматів кінозйомки та кінопоказу. 

Найбільш розповсюдженою для демонстрації фільмів у свій час 
виявилась кіноплівка шириною 35 мм із звичайним «класичним» 
співвідношенням сторін кадру 1:1,37. Згодом з’явились широкоекранні фільми, 
котрі знімаються на туж таки 35мм плівку за допомогою спеціальної насадки, 
котра зжимає під час зйомки, та розтягує по ширині під час проекції 
зображення. Пропорції зображення широкоекранних фільмів становлять 1:2,35. 

Поряд з економічною широкоекранною системою, з’явилась система 
більш якісної демонстрації фільмів – широкоформатна, котра використовує 
плівку у двічі ширшу – 70 мм. Зображення збільшили і  по ширині і висоті з 
пропорцією кадру 1:2,2. 
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З виникненням та розвитком телебачення з’явилась необхідність в 
уніфікації систем теле- та кінопоказу, що призвело до використання псевдо 
широкоекранної системи зі звичайним однак зменшеним за висотою 
«кашетированим» кадром що має пропорції зображення 1: 1,85. 

На сучасному етапі розвитку кіноматографа існує п'ять основних видів 
демонстрації фільмів на площинний, з чітко визначеними пропорціями  
екран:     пропорції екрану 

- звичайний екран  - 1 : 1,37 
- кашетирований   - 1 : 1,85 
- «кінотон»    - 1 : 2 
- широкоформатний  - 1 : 1,22 
- широкоекранний  - 1 : 2,35 
У пошуках нових виразних засобів кінематографу у 50-60 роки ХХ 

століття було винайдено стереоскопічні кінотеатри з проекцією на циліндровий 
екран та напівсферичний екран. Для відтворення тривимірного 
(стереооскопічного) зображення в таких кінотеатрах завжди використовуються 
спеціальні окуляри, з кольоровими або поліризованими фільтрами. 
Стереофільми при цьому знімаються за двома принципово різними 
технологіями перша з яких передбачає кінозйомку на двох плівках, друга – 
фіксацію на одній плівці двох кадрів (стереокадри). Досі йдуть розробки та 
пошуки у цьому напрямку, були винайдені так звані 4D кінотеатри, які за  
допомогою спеціальних пристроїв передають вібрації, запахи тощо. В процес 
виготовлення та демонстрації кінофільмів сьогодні активно впроваджуються 
нові комп’ютерні технології, кінематограф переходить на цифровий формат. 

Сучасні кінотеатри за форматом показу кіно поділяються на:  
- звичайні; 
- широкоформатні; 
- широкоекранні; 
- стереоскопічні; 
- панорамні. 
За своїми експлуатаційними особливостями кінотеатри поділяються на 

постійні та сезонні. Сезонні або ще їх називають літніми бувають закритими  та 
відкритими. 

Відкриті кінотеатри проектуються в легких конструкціях інколи без даху, 
як правило будуються в рекреаційних зонах. 

До відкритих типів відносяться автокінотеатри – будівлі просто неба для 
автомобілістів, виникли в Америці ще у 30х роках ХХ століття і є однією з 
«візитівок» саме Америки. 
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Перші кіноустановки були мобільними, їх легко можна було переміщати з 
одного приміщення в інше, перевозити з одного населеного пункту в інший. 
Кінотеатр, як новий вид громадської будівлі міг з’явитись далеко не у кожному 
населеному пункті. Тому поряд з розвитком сітки стаціонарних кінотеатрів 
розвивались мобільні. Під мобільні кінотеатри прилаштовувались залізничні 
вагони, річкові баржі тощо. Кіноустановками та спеціальним обладнанням 
облаштували автомобілі, перетворюючи їх на, так звані «кінопередвижки» , за 
допомогою яких можна було швидко організувати кінопоказ просто неба, 
наприклад, хліборобам чи військовим прямо в полі. З масовим розвитком 
телебачення потреба в мобільних кінозалах та кіноустановках значно 
зменшилась. 

В крупних містах де існує розгалужена сітка кінотеатрів їх класифікують 
за репертуаром - кінотеатри фільму: 

- художнього; 
- документального; 
- науково-популярного; 
- дитячого; 
- повторного; 
- вітчизняного; 
- на іноземній мові 
В залежності від типу населеного пункту, кількості населення та згідно с 

концепцією його соціально-економічного розвитку планується будівництво тих 
чи інших громадських споруд, в тому числі і кінотеатрів. 

В селах та містах практикують будівництво універсальних глядацьких 
залів (крім кінопоказу проведення концертів, театральних вистав, зборів, 
конференцій, лекцій) або кінозалів в складі інших громадських споруд (клубів, 
будинків культури, адміністративних будівель тощо). 

В містах формують систему громадських центрів, яка включає в себе 
загальноміський центр, центри планувальних районів (зон), житлових та 
промислових районів, зон відпочинку, торгово-побутові центри повсякденного 
використання, а також спеціальні центри. Кожному з цих центрів відповідає 
визначена ступінь обслуговування: місту - епізодичне обслуговування; 
будівництво кінотеатрів здійснюється у центрах житлових районів і 
загальноміських центрах. 

Кінотеатри житлових районів не спеціалізуються по виду 
обслуговування, а загальноміські можуть мати той чи інший вид спеціалізації 
(за репертуаром, системі кінопрокату, віком глядачів, тощо). Перспективним 
являється розвиток мультиплексів – багатозальних кінотеатрів з невеликими 
залами. 
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Функціональним та композиційним ядром кінотеатру є безумовно 
глядацький зал. Архітектурно – планувальне вирішення залу визначає об’ємно-
планувальну структуру будівлі в цілому. Глядацькі зали кінотеатрів повинні 
забезпечити: 

- комфортабельне розташування глядачів; 
- можливість бачити весь екран без відчутних викривлень; 
- хорошу акустику; 
- зручне наповнення залу ; 
- безпечну евакуацію глядачів. 
Різні за якістю зони глядацьких місць представляють собою сферичні 

поверхні овальної форми що розширюються від екрану. Чим більше місць в 
глядацькій залі попадає в зони кращої якості, тим він комфортабельніший та 
рентабельніший. Найбільш оптимальні форми залу в плані ті, що за своїми 
обрисами слідують за обрисами зон глядацьких місць (овальні, шестигранні та 
інші подібні). Простота конструктивних рішень та задовільні показники 
зорового сприйняття сприяє поширенню прямокутних залів (особливо в 
масовому будівництві). Об’ємно – просторова композиція будівлі кінотеатру 
виростає на основі композиції її внутрішнього простору та композиційних 
містобудівних особливостей конкретного місця будівництва. 

За взаємо розташуванням глядацьких залів та фойє кінотеатри 
поділяються на дві композиційні схеми: 

- горизонтальну – де фойє та зали розташовуються в одному рівні 
першого поверху; 

- вертикальну – де зали розташовуються над фойє та іншими 
допоміжними приміщеннями. 

Горизонтальна схема найбільш розповсюджена, натомість вертикальна 
характерна для крупних кінотеатрів котрі розташовані на затиснених ділянках 
та серед багатоповерхової забудови. 

В однозальних кінотеатрах використовуються так звані торцевий та 
фронтальний композиційні прийми взаєморозташування фойє та глядацького 
залу. Торцевий прийом заклечається в тому що, вестибюль, фойє та зал 
розташовуються послідовно на головній осі будинку, створюється парадна 
анфілада. Однак головний об’єм залу за цієї композиції відноситься в глибину, 
не проглядається з головного фасаду, довгий та вузький об'єм будівлі, виходи 
розташовані в глибині ділянки. Різновидністю цього прийому є розташування 
фойє зі сторони екранної стіни залу. 

Фронтальний композиційний прийом з розташуванням фойє вздовж 
довгої сторони глядацького залу кінотеатру дозволяє найбільш чітко 
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згрупувати всі необхідні приміщення,при цьому на головний фасад виносяться 
парадні часто дворівневі простори вестибюлю та фойє. 

Багатозальні кінотеатри мають більш складну композиційну схему 
взаєморозташування приміщень, з’явились інші композиційні можливості при 
використанні для фойє та кулуарів просторів між залами. В таких кінотеатрах 
бажано розташування кіноапаратних в єдиному блоці – що дозволяє більш 
ефективно використовувати приміщення забезпечення кінопоказу. Різноманіття 
архітектурно-планувальних та композиційних прийомів, використання 
нестандартних конструктивних рішень, в поєднані з декоративними 
оздоблювальними матеріалами та елементами монументального мистецтва 
ставить архітектуру кінотеатрів в ряд знакових – акцентних будівель. Своєрідна 
цільна форма на противагу дрібночарунковій структурі житла, з використанням 
елементів реклами придають кінотеатру риси унікальності, необхідні для 
закладу культури. Важливим завданням в удосконалені закладів культури, 
якими є кінотеатри, являється врахування традицій та  стильових особливостей 
Української архітектури. 

Сучасний кінотеатр перетворюється на розважальний центр з все 
більшою кількістю невеликих за ємкістю кінозалів, безліччю інших розваг і 
обов’язковим «конссейшном» - кафе або кінобарами. Нині і розваги, і 
«конссешн» розглядаються вже як обов’язковий елемент інфраструктури, що 
приносить дохід в розмірі від 40 до 60% грошових надходжень кінотеатру. У 
наш час будуються комплекси котрі суміщають в собі культурно-видовищні, 
спортивно-оздоровчі та торгові функції. Сьогодні близько 95% багатозальних 
кінотеатрів відкривається саме у складі об’єктів торгівлі. Це вже переходить на 
новий якісний етап проектування, будівництво комплексів з суміщеною 
функцією. 

Одже, процес удосконалення типологічного ряду кінотеатрів відбувається 
безперервно, по скільки технологія виробництва та демонстрації стрімко 
змінюються. Основна тенденція сьогодення в розвитку кінотеатрів – це їх 
перетворення в багатофункціональний комплекс з низкою кінозалів невеликих 
за ємкістю. Динаміка постійних типологічних новацій вимагає створення для 
комплексів з функцією кінопоказу адаптованих архітектурних просторів з 
можливостями швидкого реагування на всі удосконалення. 
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Анотація: в статті запропоновано диференціацію архітектурно-
планувальних вирішень у відповідності до реалізації принципів локальності та 
універсальності, що, в свою чергу, передбачають їх фіксованість або не 
фіксованість в каркасі конкретного простору та/або часу. Прослідковано 
необхідність врахування принципів локальності при визначенні 
дисциплінарних меж архітектури. Розглянуто особливості реалізації принципів 
локальності та універсальності на практиці та природу їх взаємозв‘язку. 

Ключові слова: місце, простір, час, локальність, універсальність. 
В межах західної та вітчизняної теорії архітектури вже давно присутня 

думка про наявність поділу того, що в академічній царині розуміється в якості 
єдиної архітектурної дисципліни на дві окремі сфери, які часто називають 
сферою власне архітектури та сферою «простого будівництва». Білл Гіллієрс, 
для прикладу, вважає, що архітектура, на відміну від простого будівництва у 
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кожному своєму прояві представляє собою радикальну інновацію або 
передбачає наявність деякого теоретичного аргументу [1]. 

Інновація та теоретичний аргумент у процесі проектування окремих 
архітекторів традиційно, у той або інший спосіб, апелюють до  політичної, 
соціальної, культурної ситуації локального або глобального характеру, 
наукових відкриттів, мистецьких рухів. Часто рушійною силою архітектурного 
процесу є спрямованість до пошуку «втраченої гармонії» та забутої класики. Не 
забуваймо також про архітекторів, для яких первинним завданням їх творчості 
є формування в межах архітектури національної ідентичності, звернення до 
етнічних коренів та традицій місцевого будівництва, або ж прославлення тих чи 
інших режимів політичної влади, у тому числі монархічних, тоталітарних, 
імперіалістичних. Аргументом може бути також єднання з природою, 
використання переваг розміщення споруди в середовищі мегаполісу, вирішення 
тих чи інших проблем містобудівного характеру. 

Так чи інакше, всі ці теоретичні засади архітектурного проектування та 
архітектурні доктрини в результаті зводяться до використання того, що можна 
назвати принципами локальності. Будь-яку подію, явище чи предмет можна 
фундаментально та вичерпно локалізувати лише в двох категоріях: простору та 
часу. 

Дух-охоронець місця у римській міфології, якого називали genus loci (лат. 
геній місця) давно вже ввійшов не лише у сферу практичної архітектури  та 
традиційно використовується при описанні архітектурних вирішень світовими 
архітекторами, але і знайшов свої імплікації в межах як вітчизняних, так і 
світових архітектурних наукових досліджень. Важливим внеском у вивчення 
genius loci є ряд книг норвезького дослідника К. Норбер-Шульца, що так само 
як і тексти більшості інших теоретиків, які досліджують цю тему, спираються 
на основи філософії феноменології. Genius loci в архітектурі представляє ніщо 
інше як принципи просторової локальності. 

Часовою ж локальністю можна назвати те, до чого часто звертаються як 
до «genius seculi» (лат. дух віку), або «zeitgeist» (нім. дух часу). Концепція 
zeitgeist‘у була введена Й. Г. Гердером ще в добу Німецького Романтизму. 
Zeitgeist в контексті архітектури отримав провідне та основоположне значення, 
адже на його концепції, для прикладу, тримаються усі найбільш суттєві 
архітектурні та урбаністичні маніфести ХХ-го століття. 

Отже, принципи локальності архітектурно-планувального вирішення 
споруди забезпечують його фіксованість у каркасі конкретного часу та/або 
простору. 

Однак паралельно із архітектурою, що є фіксованою у каркасі простору та 
часу, архітектурна дисципліна знає також споруди, що не є прив‘язаними до 
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конкретного місця та не репрезентують своєї приналежності до конкретного 
zeitgeist‘у. Такими є, для прикладу, типова масова житлова забудова, а сьогодні 
також хмарочос, аеропорт, торговий центр. Фактично, участь архітектора у 
розробці таких споруд у всьому світі часто зводиться виключно до функцій 
декоратора. А якщо поглянемо на архітектурно-планувальні вирішення цих 
споруд, що є предметом дослідження у даній статті, то побачимо повсюдне 
застосування типових схем, які є продиктовані економічною доцільністю, однак 
аж ніяк не теоретичними аргументами, що здатні зафіксувати ці вирішення у 
просторі та часі. Такі вирішення можна назвати запроектованими згідно із 
принципами універсальності. У такому випадку, принципи універсальності 
архітектурно-планувального вирішення споруди, навпаки, забезпечують відхід 
від моделі фіксованості цього вирішення у каркасі конкретного простору та 
конкретного часу. 

Тема універсальності архітектури, а також взаємозв‘язку принципів 
локальності та універсальності сьогодні у теорії світової архітектури набуває 
неабиякої ваги через стрімкі процеси глобалізації. Різні автори підходять до цієї 
проблеми із використанням різних термінів. П. В. Аурелі, зокрема, стверджує, 
що типове в архітектурі є фундаментальним проектом сучасності, завданням 
якого є створення суб‘єкту, який більше не є прив‘язаним до визначеного місця, 
визначеного етосу, визначеного релігійного чи етичного каркасу. Цей проект є  
спробою завдяки абстракції та матеріалізації визначити такий суб‘єкт, що є 
нейтральним, як його називає Аурелі [2]. 

Відповідно, поширення в межах архітектури принципів універсальності 
доречно розглядати у контексті поняття сучасності. Хільде Гейнен, зокрема 
говорить про те, що так звана сучасність вже у вісімнадцятому столітті була 
станом, що не міг бути зведеним до фіксованого ряду характеристик. Це 
процес, в якому боротьба за зміну є основним джерелом значення. Вже у 19-му 
столітті модернізація захопила свої позиції в економічній та політичній сферах 
[3, p. 9]. В урбаністичному середовищі, у змінних умовах життя  та 
повсякденної реальності, можна було не лише бачити, але і відчувати розрив із 
усталеними цінностями та беззаперечними традиціями, а відповідно, і 
принципами локальності. 

Варто звернутись до того, як поняття модернізації, сучасності та 
модернізму трактує Маршал Берман [4]. Поняття «модернізація» 
використовується для того, щоб описати процес соціального розвитку, 
основними характеристиками якого є технологічний прогрес та 
індустріалізація, урбанізація а та демографічний вибух, зростання бюрократії та 
ваги національної держави, неймовірний розвиток засобів масової комунікації, 
демократизація та зростаючий (капіталістичний) світовий ринок. Поняття 
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«сучасності» відноситься до типових характеристик нового часу та до того 
способу, в який ці характеристики переживає окрема людина: сучасність 
відповідає відношенню до життя, що асоціюється із постійним процесом 
еволюції та трансформації, із орієнтацією на майбутнє, що є відмінним від 
минулого та теперішнього. Досвід сучасності провокує відгуки у формі 
культурних тенденцій та мистецьких рухів. Деяким з них, які позиціонують 
себе у симпатії до зорієнтованості на майбутнє та прогресу надається 
спеціальна назва «модернізм». У широкому смислі, це слово можна зрозуміти 
як загальний термін для тих теоретичних та мистецьких ідей про сучасність, які 
мають на меті надати людині контроль над змінами, що мають місце у світі та у 
відповідності до яких змінюються і вона сама. 

Мабуть найважливішим представником архітектури модернізму можна 
вважати Ле Корбюзьє. 

Вже одне з перших креслень Парфенону, зроблених Ле Корбюзьє підчас 
його мандрівки сходом розкриває основну ідею, що була базовою впродовж 
всієї його творчості. На передньому плані креслення містить колони Парфенону 
із базами, тоді як на задньому плані ми можемо бачити море із береговою 
лінією Афін та силуетом оточуючих гір. Саме діалектична та напружена 
взаємодія між фігурою та Картезіанським  каркасом є характерними для його 
живопису та архітектури як у міжвоєнний час так і після другої світової 
війни [5]. 

У 1918 році Корбюзьє разом із Амеде Озенфаном пише книгу «Після 
Кубізму», у якій йдеться про необхідність виходу за межі кубістичного 
живопису. Якщо кубістичний живопис був позначений напруженістю між 
переднім тлом зображення та просторовим тлом картини, Ле Корбюзьє 
намагався сумістити їх разом у тривимірній матриці. Діаграма Дом-іно 
пропонувала ідею картезіанської сітки як конструктивної системи, що 
вказувала на безмежний горизонтальний простір. Сходи, які можна розглядати 
в якості фігурного елемента, були винесені за межі горизонтальних площин. 
Таким чином, якщо ми подивимось на архітектурно-планувальне вирішення 
Дом-іно, то зрозуміємо, що у ньому не стільки йдеться про конструкцію, 
скільки про інтеграцію тривимірного фігурного елементу у прямолінійний 
простір архітектури. Звісно Дом-іно є також передвісником славнозвісних 
«П‘яти відправних точок». В архітектурно-планувальних вирішеннях своїх 
Вілли Савой та Вілли Штайн в Гарше, архітектор ще більш активно 
використовує фігурні елементи. Таким елементом у Віллі Савой є рампа, що 
переносить динаміку енергії та напруженості зі стоянки автомобіля на верхні 
поверхи будинку, тоді як у Віллі Штайн фігурними елементами є викручені 
стіни та так звана promenade architecturale (шлях руху, що проходить крізь весь 
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будинок), яка є продовжена сходовою кліткою на тильному фасаді споруди. 
Фігурні елементи є інтегровані у абстрактну сітку планів та перетинів цих 
споруд. 

Творчість Ле Корбюзьє вказує на те, що архітектура більше немає нічого 
спільного із об‘єктами: якщо вона хоче вижити, вона має стати частиною більш 
широкої сфери, у якій центральної ваги набувають не стільки об‘єкти, скільки 
просторові відношення та залежності. Однак чому Ле Корбюзьє вводить це 
просторове відношення абстрактної сітки та фігурних елементів?  

Сучасність, про яку йшлося вище, на початку ХХ-го століття зробила 
видимими та відчутними ряд основоположних конфліктів. У 1890 році Г. Бар 
опублікував есе, у якому описав розрив зв‘язку молодого покоління із 
культурою, що його оточує. Він описав їх відчуття дезорієнтації, позбавленості 
справжніх зв‘язків зі світом навколо них. Відчуття, що є домінуючим, 
констатує він, є відчуттям страждання та зневіри. Автор вірив, однак, що 
народиться новий вік і мистецтво поселиться між людей. І що це воскресіння є 
вірою у сучасність. Сучасне було уже присутнім, як він стверджував. Можна 
було бачити його усюди в зовнішньому світі. Воно, однак, ще не було 
присутнім у дусі, воно ще не наповнювало людські серця. Умови життя 
змінились фундаментально; думки людини, однак, ще не відповіли на цей 
поклик. Це тому, за його словами, так багато брехні наповнювало культурне 
життя. Бажання правди знову повинне привести до гармонії зовнішні обставини 
людей та їх внутрішні  прагнення, створюючи нову ідентичність між людиною 
та середовищем, в якому вона живе. Бар‘єри між внутрішнім та зовнішнім 
мають бути поваленими» [6]. 

Архітектори-авангардисти початку ХХ-го століття не намагаються 
заперечити конфлікти за рахунок ігнорування розщелин та розривів, вони, 
послуговуючись принципами локальності, перетворюють діалектику цих 
конфліктів у живлячу енергію своїх архітектурних вирішень. Ось що є 
джерелом формальної діалектики у Ле Корбюзьє. 

Ле Корбюзьє, як архітектор-модерніст тривіалізує наслідки сучасності, 
робить їх доступними у мистецьки осмисленому вигляді архітектури. 
Зникнення об‘єкту та перекладення ваги на просторові взаємодії він подає у 
вигляді того-таки об‘єкту із вільним планом та інтегрованими криволінійними 
фігурами. Свобода, з якою вигинаються стіни споруд Ле Корбюзьє неначе 
пояснює, чому цей план називається plan libre (фр. вільний план). Інакше 
кажучи, архітектор лише намагається зміну, що є тотальною та універсально, за 
рахунок архітектурних можливостей репрезентації перетворити у живлячу 
енергію духу часу, віру у саму сучасність, про яку говорив Г. Бар. 
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Відомий теоретик модернізму Зігфрід Гідіон також вказує на важливість 
органічних та ірраціональних елементів в архітектурі, які, на його думку, 
знаходяться у ризику бути подавленими, що є результатом надмірної 
раціоналізації. І що найбільш важливо, Гідіон бачить досягнення балансу між 
раціональним та ірраціональним основним завданням архітектури та називає це 
узгодженням сфери мислення та почуттів. Він говорить про це як про 
гуманізацію – емоційну реабсорбцією – того, що було створене духом 
сучасності. «Будь-яка дискусія про планування та організацію нічого не варта 
доти, доки ми знову не створимо єдину людину, у якої немає розбіжності у 
мисленні та почуттях», – говорить Гідіон [7, p. 880]. Базовими для Гідіона є 
поняття durchdringung (нім. проникнення), що вказує на симбіоз усіх 
метафоричних значень та поняття простору-часу – спільної характеристики для 
новацій початку століття як у науці, в мистецтві, так і в архітектурі. Ряд 
характерних рис модерністичної архітектури створюють враження завмерлого 
руху у просторі [7, P. 496-497]. Одна з чотирьох композицій Ле Корбюзьє, що 
описує основну ідею Вілли Савой якраз позначає взаємопроникнення 
зовнішнього та внутрішнього у призмі, піднятій над землею. Архітектурно-
планувальне вирішення цієї споруди передбачає складну просторову модель 
суміщення внутрішнього закритого та зовнішнього  відкритого просторів, що 
має контур ідеального квадрату в плані. 

Те, що Ле Корбюзьє натиск універсальності та надмірної раціоналізації 
намагається мистецьки узгодити та інтерпретувати в якості духу часу, а не 
лише створює базу реалізації принципів універсальності, стає очевидним з 
огляду на пізню, післявоєнну творчість архітектора. Ле Корбюзьє у своїх 
проектах переносить акцент із раціональної сітки на фігурні елементи. Варто 
хоча б згадати план Капелли в Роншані, де зовнішні обриси є криволінійними, у 
той час як архітектор чітко прокреслює ортогональну систему мощення 
підлоги, що представляє ту саму абстрактну декартову сітку. 

Та чи дійсно архітектурно-планувальні вирішення споруд Ле Корбюзьє 
лише мистецьки інтерпретують раціоналізаційні процеси початку ХХ-го 
століття та чи мають вони реальне відношення до поширення цього процесу? 
Згідно з М.Тафурі, архітектура 20-тих років намагається взяти на себе 
неможливе завдання: бути відповідальною за технічну організацію 
реструктуризації виробничої та споживчої сфер. Замість того, щоб прийняти 
роль учасника загального плану, вона представляє себе в якості автора цього 
плану. «План є генератором!» – говорив Ле Корбюзьє [8]. Однак, згідно Тафурі 
істинний план, повністю спланований контроль над виробництвом може бути 
втілений в життя лише за умови, що існує загальна соціо-економічна форма 
планування, яка обіймає всі сектори соціального життя і яка не є підвладною 
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архітектурі. Для архітекторів прийняти наслідки цього значило би 
дискваліфікувати себе самих: архітектура більше не була би суб‘єктом плану, а 
була би його об‘єктом – і це є саме те, що архітектори не здатні навіть 
припустити: «Архітектура між 1920 та 1930 не була готовою прийняти такі 
наслідки [9, p. 100]. 

Тафурі розглядає процес модернізації як соціальний розвиток, який 
характеризується всезростаючою раціоналізацією та все більш далекосяжною 
планувальною активністю. В межах цього процесу, як він стверджує, 
авангардні рухи відіграють одразу декілька завдань, які фактично сприяють цій 
модернізації. Зокрема, програма авангарду робить банальним той шок, який є 
типовим для нового, швидкого темпу урбаністичного життя. [9, p. VII]. Згідно 
Тафурі, справжнім завданням авангардних рухів було розпізнання та асиміляція 
діалектики хаосу та порядку, які є фундаментальними для сучасної 
модернізованої цивілізації: діалектикb між явним хаосом постійно змінного 
образу міста з одного боку, та фактичною раціональністю системи 
виробництва. 

Цей процес асиміляції був необхідною передумовою для ще більш 
радикальної інтеріоризації цих умов сучасного міста людиною, що сама ж 
знаходилась під їх впливом. 

Таким чином, принципи локальності, згідно Тафурі, фактично мостили 
шлях ще більш масштабному наступу принципів універсальності. 

Окремою темою у контексті принципів універсальності архітектурно-
планувального вирішення є типовий план американського мегаполісу, який сам 
собою та без будь-яких голослівних архітектурних теорій заполонив 
середовище Нью-Йорку та інших американських міст та являє собою ніщо інше 
як тиражовану по висоті ділянку хмарочосу із компактно зібраними в плані 
технічними приміщеннями та комунікаціями. Решта площі на поверсі являла 
собою вільний і придатний для різноманітних функцій простір, а що 
найголовніше, для функцій бізнесу та комерції. Типовий план, як стверджує Р. 
Кулгас, є типово американським винаходом. Це є архітектура нульового рівня, 
архітектура, позбавлена будь-яких слідів унікальності та визначеності. Вона 
належить Новому Світові [10, p. 335]. Інакше кажучи, йдеться про ідеальну 
реалізацію принципів універсальності архітектурно-планувального вирішення. 

Повертаючись до питання про «власне архітектуру» та «просте 
будівництво», варто зазначити, що Рем Кулгас трактує типовий план як те, що 
виходить за межі архітектурної історії, яка, на його думку, є істеричною 
фетишизацією нетипового плану. «Типовий план помножений на число n є 
спорудою (навряд чи варто вивчати її архітектуру!)» – говорить Кулгас [10, 
p. 337]. 
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Амбіцією типового плану є створення нових територій для 
безперешкодного розгортання нових процесів. Реймон Гуд, один із 
винахідників типового плану, стверджував, що «План має первинну вагу, 
оскільки на поверсі відбувається уся діяльність людей, що заповнюють цей 
простір. Типовий план є прямокутником; будь-яка інша форма зробить його 
нетиповим. Він є продуктом нового світу, де ділянки створюються, а не 
знаходяться. Типовий план для офісних працівників представляє те саме, що 
міліметровий папір для математичної кривої. Його нейтральність записує події, 
вчинки, потоки, зміни, акумуляцію, дедукцію, зникнення, мутацію, коливання, 
провал, деформацію [10, p. 341]. 

Опинившись в Америці, європейський модернізм став офіційною 
архітектурою капіталу, втративши свою ідеологічну складову та причетність до 
артикуляції модерністичного zeitgeist‘у. У цьому контексті цікавою є творчість 
європейських архітекторів, що під час війни емігрували до США, а особливо 
Міса ван дер Рое. 

Зіткнувшись із великою американською метрополією, з її 
універсалізуючими імперативами, європейські архітектори були здатними у 
найбільш чутливий спосіб відреагувати на посилені умови позбавляючого 
коренів та ідентичності середовища.  

«Тишина» архітектури Міса ван дер Рое часто інтерпретувалась 
істориками та критиками як щось водночас роздумуючи щодо позбавляючої 
коренів природи сучасності та водночас включаючи її із збереженою при цьому 
критичною дистанційованістю [11]. Однак, за виключенням деяких теоретиків, 
більшість канонічних текстів стосуються самої оболонки споруд Міса ван дер 
Рое американського періоду, а не їх архітектурно-планувального вирішення. 
Характерним для архітектурно-планувального вирішення всіх проектів Міса 
ван дер Рое, позатим, є розміщення першого поверху споруди на достатньо 
високому та помітному стилобаті. 

Фрітц Ноймейєр стверджує, що павільйонна якість споруд Міса ван дер 
Рое слідує спробі Шінкеля підняти окремо стоячий архітектурний об‘єкт в 
якості аналогічної форми, що оточує буржуазне використання простору (як 
противага імперіалістичним претензіям архітектури бароко) [12, p. 150]. У 
такому випадку, стилобат, здається надає цьому присвоєнню само-визначені 
межі [13, p. 17]. Зразковими в даному контексті будуть наступні проекти 
архітектора: Дім Рігль (1907), Павільйон в Барселоні (1929), Сігрем Білдінг 
(1954-58) та Нова Національна Галерея у Берліні (1962-68). 

Ізотропний порядок індустріалізації, до якого можна віднести оболонки 
споруд, перебуває у контрасті із їх розташуванням, яке є окресленим 
стилобатом [13, p. 17].  
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Підіймаючись на стилобат у спорудах Міса Ван дер Рое, людина стає 
відірваною від організаційних структур великого міста, та може поглянути на 
них з верху, а відповідно, критично. Міс ванн дер Рое використовує типові 
конструкції, однак завдяки подіуму, ми починаємо сприймати їх 
дистанційовано, неначе музейний експонат. 

Стилобат дозволяє перетворити типову на перший погляд споруду на 
дещо завершене у собі, окреме та оригінальне, щось одиничне. У той самий час, 
типовий план, про який йшлося вище, тільки тоді є типовим, коли тиражується 
у великих кількостях, для чого він має бути навмисне невизначеним та лише 
одним із багатьох. 

Таким чином, працюючи в Америці та Європі в умовах архітектурної 
індустрії, основною характеристикою якої є застосування принципів 
універсальності, Міс ван дер Рое вдається до принципів локальності, у 
відповідності до яких, його споруди стають фіксованими та локалізованими у 
часі та просторі. Стилобати, на яких розміщені його споруди, перетворюють 
запроектовані відносно норм об‘єми споруд на виняткові об‘єкти та 
провокують типові вирішення до входження у контакт із їх розміщенням. 
Використання стилобату, здається, відкриває тріщину в урбаністичному 
просторі, навіть при тому, що він є зв‘язаний воєдино управдітськими силами 
сучасного міста, яке вимагає універсальних моделей, готових до того, щоб бути 
безкінечно тиражованими. З іншого боку, такі об‘єкти звертаються також до 
принципів часової локальності. Адже спостерігач починає дистанційовано 
сприймати споруди, які базуються зокрема на типових планувальних схемах, а 
відповідно спонукається до замислення над сьогоденням як ерою, коли такі 
вирішення стають практично неминучими.  

Нарешті, в 1969 році італійська група Архізум у своєму проекті «Но-стоп-
сіті» демонструє, що кінцевою метою прагматизму та сучасної архітектури є 
зникнення архітектури як такої. Схема цього міста складається із іксів та точок. 
Перший план було створено на друкарській машинці, тому відстань між іксами 
та точками була визначена її ортогональними виступами. Ці елементи 
представляють базові умови, необхідні місту для існування та репродукції. Х – 
це колони, що розміщені через кожні 10 метрів, через кожні 20 метрів 
розміщено ліжко, ліфт через кожні 25 метрів і т.д.  

Архізум інтерпретувала типовий план в якості граничного стану 
(Західної) цивілізації. 

Проект «Но-стоп сіті» фактично розставляє крапки над і у питанні про 
межу між архітектурою та «не претендуючим на неї будівництвом». Очевидно, 
що в межах даного плану важко говорити про яке-небудь архітектурне 
вирішення. Це не архітектура, це не місто, це принципи універсальності, 
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доведені до свого екстремуму, адже створення цього середовища не передбачає 
застосування принципів локальності. Монотонний характер такого простору не 
може бути локально фіксованим чи внутрішньо диференційованим, а 
контролююча усе система не допускає відходу від правил для будь-якої 
відстороненої апеляції на локалізацію в часі. Таке планувальне вирішення 
характеризують монотонні час та простір. 

З огляду на охарактеризовані прецеденти з історії архітектури ХХ-го 
століття, а також їх загальний культурний та соціально-економічний контекст, 
можна зробити висновок про доцільність диференціації архітектурно-
планувальних вирішень споруд у відповідності до реалізації принципів 
локальності та універсальності. 

Важливою є природа цих принципів. Принципи локальності стосуються 
артикуляції в межах архітектури конкретного часу та простору, а відповідно, 
акумуляцією архітектурних ідей та доктрин самих архітекторів, базою для 
формування архітектурної ідентичності. У той самий час, принципи 
універсальності архітектурно-планувального вирішення є наслідком 
модернізаційних процесів та мають пряме відношення до процесу типізації, 
раціоналізації, та різного роду викорінення. 

На прикладі діяльності окремих архітекторів вдалось простежити 
ключовий взаємозв’язок між принципами локальності та універсальності. З 
одного боку, творчість Ле Корбюзьє є намаганням запропонувати на мові 
архітектури мистецьку інтерпретацію вирішення ряду основоположних 
конфліктів сучасності. Таким чином архітектор намагається транслювати 
універсалізуючі тенденції у своєрідну модерністичну чутливість та утопічну 
віру в майбутнє, яке вимагає від нас корінних трансформацій. Однак, з іншого 
боку, принципи локальності архітектурно-планувальних вирішень архітектора 
та його формальні експерименти слугують основою для ще більш радикального 
засвоєння умов сучасності та безапеляційного наступу принципів 
універсальності. 

Особливо важливим висновком статті є те, що врахування принципів 
локальності є необхідним при визначенні меж архітектури як дисципліни, 
оскільки принципи універсальності у своїй радикалізованій формі ведуть в 
кінцевому рахунку до формування гомогенного та нейтрального середовища як 
в просторовому, так і в часовому вимірі, сконцентрованого на монотонному 
відтворенні єдиної планувальної системи. 
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Аннотация 
В статье предложено дифференциацию архитектурно-планировочных решений в 

соответствии с реализацией принципов локальности и универсальности, которые, в свою 
очередь, предполагают их фиксированность или не фиксированность в каркасе конкретного 
пространства и/или времени. Прослежено необходимость учтения принципов локальности 
при определении дисциплинарных границ архитектуры. Рассмотрено особенности 
реализации принципов локальности и универсальности на практике и природу их 
взаимосвязи. Ключевые слова: место, пространство, время, локальность, универсальность. 

Annotation 
This article discusses the differentiation between the architectural planning solutions and 
implementation of the principles of locality and universality, that by-turn assume the fixedness or 
non-fixedness of those planning solutions in the framework of specific space and/or time. It also 
traces the necessity of taking into consideration the principles of locality by defining the boundaries 
of architectural discipline. The article examines the peculiarities of the locality and universality 
principles' in the praxis of architecture and the nature of their interrelationship. Keywords: place, 
space, time, locality, universality. 
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КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ В'ЇЗНИХ КОМПЛЕКСІВ
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Анотація: в роботі розглядаються конструктивні системи, придатні до 
використання при зведенні в'їзних комплексів. 

Ключові слова: конструктивні системи, в’їзні комплекси, несучі 
конструкції. 

 
Теоретичною базою є фундаментальні дослідження в області архітектурно-

конструктивних систем громадських будівель і споруд вітчизняних та 
зарубіжних учених-практиків: док. арх., проф. В. І. Єжова [1,2,3,4], док. арх., 
проф. В. Г. Штолька [5], док. арх., проф. О. С. Слєпцова [4,6,7], док. техн. наук, 
проф. Т. Г. Маклакової [8] та ін.. 

В’їзні комплекси великих міст (ВК) можуть бути різними за своїм 
призначенням, функціональними особливостями, габаритами, плануванням, 
поверховістю і виглядом. Відповідно до цього також різняться і конструкції 
будівель, які виступають одним з головних тектонічних засобів архітектора [9]. 

Конструктивна система являє собою взаємозалежну сукупність вертикальних 
та горизонтальних несучих конструкцій будівлі, які спільно забезпечують її 
міцність, жорсткість і стійкість. Горизонтальні конструкції - перекриття і 
покриття будівлі сприймають вертикальні і горизонтальні навантаження та 
впливи, що припадають на них, передаючи їх щоповерхово на вертикальні 
несучі конструкції. Останні в свою чергу передають ці навантаження і вплив 
через фундаменти основі. 

Горизонтальні несучі конструкції цивільних будівель, як правило, 
однотипні і зазвичай являють собою залізобетонний диск (збірний, монолітний 
або збірно-монолітний). 

Вертикальні несучі конструкції різноманітні. Розрізняють стрижневі 
(стійки каркасу) несучі конструкції, площинні (стіни, діафрагми), об'ємно-
просторові елементи висотою в поверх (об'ємні блоки), внутрішні об'ємно-
просторові стрижні полого перерізу на висоту будівлі (стволи жорсткості), 
об'ємно-просторові зовнішні конструкції на висоту будівлі у вигляді 
тонкостінної оболонки замкнутого перетину. Відповідно до застосованого виду 
вертикальних несучих конструкцій розрізняють п'ять основних конструктивних 
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систем цивільних будівель - каркасну, стінну (безкаркасну), об'ємно-блокову, 
стовбурову і оболонкову [8]. 

Поряд з основними широко застосовують і комбіновані конструктивні 
системи. У цих системах вертикальні несучі конструкції компонують, 
поєднуючи різні види несучих елементів: стіни і каркас, стіни та об'ємні блоки і 
т.п. До їх числа відносяться системи: каркасно-в'язева зі зв'язками у вигляді 
стін-діафрагм жорсткості (каркасно-діафрагмові), з неповним каркасом (несучі 
зовнішні стіни і внутрішній каркас), каркасно-стовбурова, стовбурово-стінова, 
стовбурово-оболонкова та ін.. 

При виборі конструктивного рішення ВК враховуються раціональні 
об'ємно-планувальні рішення і можливості будівельної бази. Внаслідок 
неоднакового розвитку будівельної бази у різних районах країни, використання 
будівельних матеріалів і конструктивних схем має регіональну специфіку. 
Найбільш розповсюдженим є використання місцевих будівельних матеріалів, 
переважно цегли [10]. Конструктивні рішення на основі цегли прості у 
виготовленні і дають практично необмежені можливості у формоутворенні 
будівель. Недоліками конструктивних рішень на основі цегли є значна 
трудомісткість будівництва, великі обсяги ручної праці, і, як наслідок, тривалі 
строки зведення будівель. 

Серед індустріальних систем, які базуються на місцевих сировинних 
ресурсах, отримали розвиток архітектурно-конструктивні рішення на основі 
монолітного залізобетону. Досвід зведення будівель з використанням 
монолітного залізобетону виявив техніко-економічні переваги цього методу 
будівництва у порівнянні з цегельним, великоблоковим і великопанельним [11]: 

- одноразові витрати на створення його виробничої бази на 35% менші, ніж 
у цегельному будівництві, і на 40-45% менше, ніж у великопанельному; 

- витрата сталі на монолітні конструкції знижується на 7-25% у порівнянні 
з великоблоковими; 

- енергетичні витрати на виготовлення і зведення монолітних конструкцій 
зменшуються на 25-35% у порівнянні з великоблоковими і цегельними; 

- сумарні трудові витрати на будівництво монолітних будівель менші, ніж 
для цегельного будівництва, у середньому на 25-30%, а строки будівництва – 
скорочуються на 10-25%; 

- тривалість інвестиційного циклу (від капіталовкладень до експлуатації 
будівлі) менша, ніж при інших способах будівництва. 

Однак, існують і комбіновані способи зведення будівель, коли у 
монолітному каркасі заповнювачем слугують стіни з цегли. Можна виділити 
декілька напрямків формування комбінованих конструктивних рішень: 
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- застосування місцевих матеріалів для зведення зовнішніх і внутрішніх 
несучих стін, з використанням монолітного каркасу для зальних приміщень; 

- застосування місцевих матеріалів для зведення зовнішніх і внутрішніх 
несучих стін, з використанням залізобетонних панелей, балок і ферм 
індустріального виготовлення для конструкцій перекриття і покриття зальних 
приміщень; 

- змішані рішення з вільним використанням комбінованих систем і 
будівельних виробів у залежності від об'ємно-планувального рішення, 
конструктивної системи будівлі і технічних можливостей виробництва. 

Зважаючи, що в’їзні комплекси мають великий склад приміщень з різними 
площами, що вимагають технологічного взаємозв'язку, оптимальною схемою є 
каркас, який допускає гнучке планування, що забезпечує: 

- найменші втрати площі; 
- зручність при необхідності перепланування і переустаткування.  

Вибір кроку (поперечного і поздовжнього) і прийняття конструктивних 
рішень залежать від конфігурації будівлі і рельєфу місцевості. Для зальних 
приміщень застосовують в основному великопрогонні конструкції. 

Для приміщень дрібночарункової структури застосовують, як правило, 
стандартний конструктивний крок колон (6Х6 м, 6Х9 м і т.д.)  

 Мінімальна кількість конструктивних опор у приміщенні дозволяє 
ефективніше використовувати площу при розміщенні устаткування. 

Заповнення каркасів виконують з віброцегляних, газобетонних, 
залізобетонних, багатошарових чи азбестоцементних навісних панелей. 
Каркасні стіни з різним заповненням економічніші цегляних: їхня маса менша 
порівняно з цегляними у 5-9 разів, з великоблоковими - у 3-6 і 
великопанельними - у 1,5-3 рази, при цьому вартість будівництва знижується у 
1,5-2,5 рази [12, с.173]. 

У всіх випадках конструкції зовнішніх стін повинні мати підвищені 
теплозахисні якості. Для цього використовують тришарові і легкобетонні 
панелі, монолітну кладку з термовкладишами, легкі панелі з ефективними 
утеплювачами, опорядження з теплоізоляційних матеріалів [13]. 

Перегородки слід проектувати в основному з урахуванням місцевих 
будівельних матеріалів (шлакобетонні, гіпсолітові, цегляні), а також із 
великорозмірних елементів (віброцегляних, прокатних, армоцементних і 
гіпсокартонних панелей). У приміщеннях з підвищеною вологістю (мийних, 
санвузлах, душових) встановлюють перегородки зі шлакобетонних плит або 
тонкі цегляні з водостійким покриттям керамічними, скляними плитками чи 
азбестоцементними листами, пофарбованими водонепроникними фарбами.  
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Міжповерхові перекриття роблять, як правило, з монолітного залізобетону. 
Однак на території країн колишнього СРСР і частини країн східної Європи 
найбільш поширені перекриття зі збірних ребристих залізобетонних панелей із 
круглими чи овальними пустотами. При каркасному вирішенні доцільна 
балкова конструкція, що складається з розташованих в одному напрямку 
ригелів, на які спираються настили чи панелі перекриття. Крім цього, 
застосовуються кесонні безбалкові перекриття, які набули широкого 
використання при будівництві громадських будівель.  

Вибір матеріалів для покриття ВК визначається тими ж міркуваннями, як і 
при проектуванні інших цивільних будівель з аналогічними прогонами. 
Найчастіше застосовують залізобетон і метал (сталь, алюміній), рідше - 
полімерні матеріали, головним чином для опорядження (як ефективні 
утеплювачі) конструкцій підвісних стель та інше. 

Залізобетонні конструкції мають ряд переваг перед іншими 
(вогнестійкість, стійкість до корозії, широка можливість використання деталей 
заводського виробництва). Однак при цьому вони мають велику власну вагу, 
яка у 2-3 рази може перевищувати величину корисних навантажень, що 
особливо відчутно при збільшенні прогонів до 24 і більше [14, c.168 ]. 

Застосування великопрогонових конструкцій, як правило, підвищує 
виразність архітектурного образу будівлі [15]. Використання металевих 
конструкцій забезпечує можливість зниження власної ваги покриття у 2-3 рази 
порівняно з залізобетонними [6, c.168], що може дати значний економічний 
ефект (зниження вартості несучих конструкцій у зв'язку із зменшенням 
навантажень, а також вартості покриттів, стін і фундаментів, економія цементу 
та ін.) [16]. Підвісна стеля з легких декоративних плит, розташована на рівні 
нижнього пояса ферм, дозволяє створити декоративний плафон, за яким 
створюється вільний простір, який можна використовувати для проведення 
інженерних мереж. Металеві ферми успішно використовують для покриттів з 
прогонами понад 24 м [15].  

Використання просторових покриттів (складки, оболонки, куполи, 
перехресні і висячі системи) можна застосовувати для приміщень з прогонами 
понад 30 м [17]. 

Просторові покриття мають такі переваги у порівнянні з покриттями по 
несучим конструкціям: 

1) просторова робота конструкції, що дозволяє щонайкраще 
використовувати властивості матеріалів, з яких споруджене покриття (робота 
бетону на стиск, металу на розтягання), забезпечує значну економію у витраті 
матеріалів на 1 кв. м площі, що перекривається, і веде до зниження ваги 
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конструкцій покриття. Ці переваги збільшуються пропорційно збільшенню 
прогону; 

2) можливість рідкого розташування опор, наприклад, обпирання 
покриття у чотирьох точках. 

Недоліками просторових покриттів є можливість значних горизонтальних 
навантажень у місці їхнього обпирання (що вимагає спеціальних 
конструктивних заходів, пов'язаних зі сприйняттям розпору) і складність 
провадження робіт (спорудження просторових покриттів найчастіше вимагає 
громіздкої опалубки). 

Також застосованими можуть бути плоскі покриття з використанням 
складчастих і перехресних конструкцій. Порівняно з покриттями по балкам і 
фермам, вони мають невелику будівельну висоту (1/20-1/30 прогону) [15]. Тому 
для залів з великими прогонами застосування такого покриття дає економію 
об’єму до 10-15% у порівнянні з покриттями по балкам і фермам [15, c.170]. 

Перехресні конструкції-структури складаються з металевих чи 
залізобетонних стержнів і сполучних елементів. Вони зручні для укладання 
невеликих плит покриття, а якщо потрібно, і акустичних стель з уніфікованих 
елементів [17]. Застосування перехресних конструкцій доцільно з точки зору 
використання уніфікованих деталей. Крім того, у закордонній практиці 
(Німеччина, Японія) знайшло застосування перехресних конструкцій для 
збірно-розбірних покриттів із прогонами 18- 30 м [15]. 

Недоліком перехресних конструкцій є складність провадження робіт, а 
іноді і значна витрата матеріалів. 

Покриття складчастого типу зводиться із залізобетону, армоцементну, 
металу або полімерних матеріалів. Для забезпечення стійкості складчастих 
покриттів у поперечному напрямку передбачаються поперечні діафрагми або 
затяжки, які розміщуються у площині опорних стін, а іноді і по всій довжині 
складки з визначеними інтервалами. Такі конструкції застосовуються при 
прогонах понад 24 м [5, 17]. 

Опуклі криволінійні покриття і циліндричні покриття по аркам у вигляді 
бочарних і циліндричних склепінь і склепінь-оболонок, як правило, 
використовують, коли архітектура вимагає збільшення висоти по осі залу. 

Увігнуті сітчасті оболонки доцільно застосовувати для приміщень із 
трибунами для глядачів, оскільки площина покриття розташовується приблизно 
паралельно нахилу трибун [5]. 

Отже, збірні залізобетонні, монолітні перекриття і перекриття по 
металевим балкам підходять практично для усіх груп приміщень; ребристі 
залізобетонні панелі і залізобетонні ферми застосовуються для зальних груп 
приміщень; просторові металеві структури для великих залів. 
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Заходи з енергозбереження являють собою невід’ємну частину роботи з 
проектування в наші дні. Нагальність питання підтверджується численними 
дослідженнями науковців світу. На даний час вироблені деякі загальні засоби та 
заходи спрямовані на підвищення економії енергоресурсів, як при зведенні 
будівлі, так і під час її експлуатації. Деякі з них такі: 
- оболонка будівлі розраховується з підвищеною теплоізоляцією;  
- запобігання наявності містків холоду;  
- компактна форма споруди;  
- пасивне використання сонячної енергії завдяки орієнтації будівлі на південь 

і відсутності затінення;  
- поліпшені склопакети зі спеціальними ущільнювачами; 
- герметичність будівлі; 
- рекуперація тепла з відпрацьованого повітря, рівень повернення тепла 

>75%;  
- високоефективні пристрої з економії електроенергії;  
- підігрів води за допомогою сонячних колекторів або теплового насоса;  
- пасивний підігрів повітря за допомогою, наприклад, ґрунтового 

теплообмінника; 
- використання матеріалів придатних до переробки, або виготовлених з 

застосуванням вторинної сировини.  
Застосування ефективних будівельних матеріалів, прогресивних 

конструкцій і технологій сприяє ефективному використанню капіталовкладень 
при зведенні та експлуатації споруд в’їзних комплексів. 
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АРХІТЕКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ДО
БІОКЛІМАТИЧНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Анотація: антропогенний вплив урбаністичних утворень, міст, поселень, 
будинків, споруд – на природні ландшафти, що характеризуються: 
виснаженням територіально-рекреаційних, енергетичних та матеріальних 
ресурсів, забруднення біосфери відходами життєдіяльності, тому виникає 
потреба створення екобезпечних та екологічно комфортних будівель. 

В досліджені розглядається архітектурно-функціональні вимоги до 
біокліматичних науково-дослідницьких будівель: гнучкість трансформування 
робочих просторів лабораторних приміщень, безпека проведення досліджень, 
максимально короткі комунікаційні зв’язки, фактори антропогенного впливу 
будівлі на природні ландшафти. 

Функціонально-синергетичні властивості біокліматичних будівель 
науково-дослідницьких закладів обумовлені біокліматичною організацією 
архітектурного простору. Біокліматична будівля являється надсистемою, в 
енергоінформаційному полі в якій взаємодіють три підсистеми: ерготектонічна, 
біосинатропна, аркотектурна. 

Ключові слова: архітектурно-інформаційна відповідність синергетичних 
властивостей будівлі. Ерготектонічна система будівлі. Біосинатропна система 
будівлі. Аркотектурна система будівлі. Біокліматична організація 
дослідницьких будівель. 
 
Постановка проблеми. Проблема екологічної безпеки на планеті є одним з 
найгостріших завдань, які стоять нині перед світовою цивілізацією. 

Вплив негативних факторів антропогенного характеру на природне 
оточення сьогодні значно перевищує компенсаційні можливості біосфери. 
Екологічна небезпека, що нависла над людством, пов’язана не тільки з 
інтенсивним забрудненням навколишнього природного середовища, але й з 
неконтрольованими та погано передбачуваними наслідками людської 
природозмінюючої діяльності. Одним з потужних антропогенних факторів є 
урбанізація територій міських і сільських поселень. Кожний компонент 
містобудівної урбанізованої системи, будь-то мікрорайон, місто, квартал чи 
окремий будинок несе певне антропогенне навантаження на екосистеми, 
впливаючи на життєво-важливі фізико-хімічні, геологічні, кліматичні і 
біологічні зв’язки. 
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Будівлі науково-дослідницьких закладів – надзвичайно важливий для 
суспільства тип громадських будівель, в яких реалізується праця та ідеї 
найбільш творчої частини людства. В наукових центрах, які становлять головну 
частину національних організацій дослідницького напряму, закладаються 
основи та напрями майбутнього розвитку цивілізації. Тому саме в архітектурі 
дослідницьких будівель повинна проходити апробація архітектурно-
екологічного підходу до створення екобезпечних, енергозберігаючих, 
екологічно комфортних прототипів біокліматичних будівель. Звідси постають 
наступні проблеми архітектурно-функціональної організації дослідницьких 
будівель: 

- функціональна невідповідність архітектурних та технологічних рішень 
у зв’язку зі змінами характеру досліджень; 

- архітектурно-інформаційна невідповідність обємно-планувальної 
структури процесам активації наукових інтелектуальних ресурсів та 
творчих наукових контактів; 

- антропогенне навантаження архітектурного об’єкту на навколишні 
природні екосистеми. 

В даному дослідженні вищевказані проблеми пропонується вирішувати 
методами біокліматичної архітектурної організації об’єктів та простору на 
основі принципів екологічної безпеки, екологічного комфорту людини та 
економії енергетичних та матеріальних ресурсів. 

Базова модель – прототип біокліматичної будівлі розглядається як 
складна надсистема, яка включає три підсистеми: ерготектонічну, 
біосинатропну, аркотектурну, взаємодія яких відбувається в 
енергоінформаційному полі архітектурно-просторової сутності будівлі (рис.1). 

Ерготектонічна система будівлі передбачає організацію внутрішнього 
архітектурного простору за рахунок його диференціювання на локуми 
(приміщення), енерголокуми (мережа енергетично-речовинних каналів), 
тектони (несучі та огороджувальні конструктивні елементи) шляхом їх 
інтегрування в просторово-векторну систему плоско-обємних решіток на основі 
морфотипічних правил циркуляції людських потоків. Циркуляція людських 
потоків в будівлі обумовлена інформаційно-цільовими процесами 
функціонально-виробничої та соціально-екологічної діяльності людини. 

Біосинатропна система будівлі становить енергоінформаційну сутність 
ландшафтно-біосферного середовища. Біосинатропна система будівлі 
складається з штучно створених в обмеженому просторі, співрозмірному 
геометричним параметрам даного архітектурного середовища фрагментів 
природних ландшафтів або екологічних біокомплексів, які інтегративно 
входять в архітектурно-просторову структуру будівлі з метою встановлення 
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екологічної та енергетичної рівноваги з навколишнім природним середовищем 
або енергоекономічної автономності. Біотектони та тектобіоми голографічно 
відтворюють частину певного природного ландшафту, і займають визначений 
геометричних простір в середині архітектурного об’єкту. 

Дендротаксони – дерево-чагарникові рослини, інтегровані в 
ерготектонічну систему будівлі. Біосинатропна система будівлі вирішує 
проблему створення внутрішнього екологічного середовища за рахунок 
очищення атмосферного повітря від вуглекислого газу та насичення його 
киснем, асиміляції токсичних речовин з повітря, Біосинатропні компоненти, 
являючись сутністю природних ландшафтів, створюють сприятливі 
просторово-екологічні умови для активізації наукових інтелектуальних 
ресурсів та творчих наукових контактів у природному середовищі. 

Проблема утилізації органічних відходів вирішується способами які 
ґрунтуються на біохімічному руйнуванні органіки в штучно-створених 
системах – біоінтеграторах. В дослідницьких та лабораторних будівлях 
внаслідок проведення спеціальних робіт є небезпека забруднення 
навколишнього середовища токсичними і хімічними речовинами, 
мікробіологічним матеріалом, радіоактивними відходами. Системи 
біоутилізації токсичних відходів передбачають використання біотехнологій, в 
результаті яких на виході отримуємо нейтральні речовини для подальшого 
використовування у виробничих цілях. 

Безпека проведення наукових досліджень. Фактор риску в будівлях 
науково-дослідницьких закладів вище, ніж в інших типах будівель і він створює 
небезпеку забруднення навколишнього середовища. Фактори риску вимагають 
специфічних архітектурно-планувальних та технологічних рішень по 
складуванню та утилізації відпрацьованих речовин та токсичних відходів. В 
лабораторіях повинно бути передбачено декілька шляхів евакуації, вихід по 
яким здійснюється без затримок і перешкод. Озеленені атріумні простори 
біосинатропної системи будівлі несуть функцію накопичувальних приміщень та 
захисних буферних зон у випадку аварійних ситуацій. 
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Аркотектурна система будівлі являється регулятором взаємодії двох 
сутностей – ерготектонічної та біосинатропної. Призначена для організації 
потоків речовини, енергії та інформації через огороджувальні мембранні 
оболонки архітектурного об’єкту, віртуалізації зовнішніх архітектурно-
ландшафтних просторів за рахунок буферно-модульних елементів, і тим самим 
забезпечує гармонізацію взаємодії архітектури і довкілля. 

Гнучкість використання простору в дослідницьких будівлях 
передбачає залежність способу організації диференційованих просторів 
(локуми – приміщення) від принципових вирішень інженерно-технічних 
мереж(розведення вентиляційних каналів, трубопроводу води, електромереж), 
та являються ключовою для ерготектонічної системи дослідницької будівлі. 
Але на протязі якогось часу змінюється характер досліджень, який вимагає 
зміни архітектурно-планувальних рішень за рахунок трансформації простору 
або комбінації локумів (приміщень). 

Біокліматична організація архітектурного простору вирішує цю проблему 
за рахунок комбінаторно-факторного диференціювання простору в чарунках 
безкінечних векторно-тривимірних решіток на основі циркуляційних правил 
переміщення людських потоків. Запропоновані автором морфотипи 
циркуляційних зв’язків багатокамерної диференційованої структури 
адміністративних будівель забезпечують гнучкість технологічних процесів 
наукових досліджень в аспекті їх взаємозв’язку з архітектурним простором 
(рис. 2). 

Максимально-короткі комунікаційні зв’язки між основними групами 
приміщень обумовлені специфікою проведення науково-дослідницьких робіт, 
які вимагають частих науково- виробничих та науково-суспільних контактів. 
Біосинатропні атріумні та арборетрумні простори забезпечують цю 
функціональну вимогу дослідницьких закладів: 

- завдяки замкнутим циклічно-решітковим планувальним структурам 
морфотипів біокліматичних будівель скорочується загальна 
протяжність циркуляційно-комунікаційних зв’язків між групами 
приміщень та інженерно-експлуатаційних мереж; 

- збільшується ступінь гнучкості внаслідок біокліматичної 
диференціації архітектурних просторів будівлі за рахунок атріумних та 
арборетрумних структурних просторових компонентів, в яких 
передбачається максимальне здійснення науково-виробничих та 
науково-громадських контактів. 
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Фактори руйнівного антропогенного впливу будівель і споруд на 
навколишнє природне середовище приводять до катастрофічних наслідків у 
глобальному масштабі: 

- виснаження територіально-рекреаційних ресурсів навколишніх 
ландшафтів; 

- виснаження енергетичних та матеріальних ресурсів; 
- забруднення біосфери відходами життєдіяльності та промисловими 

відходами; 
- порушення природного балансу екологічних систем. 
Біокліматичні будівлі відтворюють природні ландшафти шляхом 

інтеграції біосинатропних компонентів: озеленених атріумів, арборетрумів, 
рекреаційних дільниць, розміщених інтегровано в ерготектонічному просторі 
мембранно-буферної оболонки будівлі у вигляді озеленених терас, оранжерей, 
сонячних зелених теплиць, вертикальних фасадних зелених елементів. 

В біокліматичних будівлях відбувається замкнутий кругообіг речовини та 
енергії. Аркотектурна система передбачає спеціальну форму оболонки 
біокліматичної будівлі, яка максимально використовує сонячну енергію для 
покриття власних потреб енергоспоживання. 

Висновки. Архітектурно-просторова біокліматична організація будівель 
наукового дослідницьких закладів вирішує проблему антропогенного 
навантаження на природні ландшафти за рахунок генерації синергетичних 
принципів: 

- дискретність архітектурного простору відповідно до функціонально-
екологічних та циркуляторно-комунікаційних критеріїв; 

- організація ерготектонічної системи будівлі та інтегрованої в неї 
біосинатропної системи за рахунок структурованих фрагментів 
архітектурно природних ландшафтів); 

- організація аркотектурної системи будівлі, як регулятора потоків 
речовини, енергії та інформації між ергономічним простором та 
навколишнім природним середовищем; 

- саморегуляція та самоорганізація функціональних процесів в будівлі 
шляхом побудови об’ємно-просторових структур в комплексі 
мультиплікації плоских решіток з формуванням функціонально-
синергетичних властивостей архітектурного обєкту. 
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Аннотация 
Антропогенное влияние урбанистических образований – городов, 

селений, зданий и сооружений – на природные ландшафты, которое 
характеризуется: истощением территориально-рекреационных, энергетических 
и материальных ресурсов, загрязнением биосферы отходами 
жизнедеятельности; и поэтому возникает потребность создания экобезопасных 
и экологически комфортных зданий. 

В исследовании рассматриваются архитектурно-функциональные 
требования к биоклиматическим научно-исследовательским зданиям: гибкость 
трансформирования рабочих пространств лабораторных помещений, 
безопасность проведения исследований, максимально короткие 
коммуникационные связи, факторы антропогенного влияния здания на 
природные ландшафты. 

Функционально-синергетические свойства биоклиматических зданий 
научно-исследовательских учреждений, обусловлены биоклиматической 
организацией архитектурного пространства. Биоклиматичское здание является 
сверхсистемой, в энергоинформационном поле которого взаимодействуют три 
подсистемы: эрготектоническая, биосинатропная, аркотектурная. 

Ключевые слова: архитектурно-информационное соответствие 
синергетических свойств здания. Эрготектоническая система здания. 
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Биосинатропная система здания. Аркотектурная система здания. 
Биоклиматическая организация исследовательских зданий 

Abstraction 
Guaternary influence of urbanistical generation as the following: towns, 

buildings constructions on natural landsckipes which are evoluated by term of 
exhaustion of territorial-recreational, energetic and material resources, pollution of 
biosphere by domestic wastes, because such requrments occures for creating 
ecological reliable and ecologically comfortale builings. 

In research there have been considered architectural – functioning requirments 
to bioclimatic scientific-experimental buildings: flexibility of transformed the 
working space of laboratory rooms, safety of realization investifates, short 
communications to the at most, the factors of guaternary influence of building to 
natural landscapes. 

The functional-synergetic property of bioclimatic buildings of the scientific-
experimental institutions are determined by bioclimatic organization of architectural 
space. The bioclimatic building is a supersystem in energy-information field, wich 
interacts three subsystems: the ergotectionical system of building, the biosinatropical 
system of building, the arcotectural system of building. 

Key words: architectural-informational agreement of synergetic property of 
building. Ergotectonical system of building. Biosinatropical system of building. 
Arcotectural system of building. Bioclimatic organization of research-experimental 
buildings. 
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ПЛАНУВАЛЬНІ ТА ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ В 
РІШЕННЯХ ІСТОРИЧНИХ АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ 

МАЛИХ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Анотація: в статті визначаються планувальні та об’ємно-просторові 
особливості історичних ансамблів малих міст Західної України. 
Систематизуються ринкові, ратушні та храмові площі за формою плану, 
способом розташування домінанти і фонового оточення, характером рішення 
забудови ансамблю відносно загальноміської рядової забудови. 

Ключові слова: історичний ансамбль; ринкова, ратушна та храмова площі; 
домінанта; рядова забудова.  

 
Історичний архітектурний ансамбль займає важливе місце у формуванні 

історико-архітектурної спадщини історичного міста. Архітектурний ансамбль 
являє собою систему будинків, споруд і відкритих просторів, закономірно 
організовану відповідно до життєвих потреб, світосприйняття суспільства, 
встановлених їм естетичних цінностей, яка несе визначений ідейно-художній 
зміст [3]. 

Особливість забудови історичного міста полягає в тому, що вона 
складається з різночасних будинків та споруд. Протягом сторіч вони 
формувалися в єдиний ансамбль, доповнюючись новими будівлями, 
підпорядкованими вже прийнятим в даному ансамблі правилам об'ємно-
просторової композиції. Ансамбль створював особливе міське середовище. 
Тому при сучасному проектуванні в історичних містах дуже важливо 
враховувати історично сформовані особливості планувальної та об’ємно-
просторової системи існуючих архітектурних ансамблів. 

Планувальну систему архітектурних ансамблів за формою плану можна 
поділити на три групи [4].  

1) Нерегулярна. Для неї характерна відсутність чітких, геометрично 
правильних меж площі. План території ансамблю звичайно має складну 
конфігурацію. Це обумовлюється тим, що традиційно планувальна система 
староруських міст була мальовнича [1]. Нерегулярну планувальну систему 
можна спостерігати в ринкових ансамблях ХІІ-ХІІІ ст. Але найбільше вона 
характерна для ансамблів соборних площ (ансамбль Успенського собору у 
Володимирі-Волинському) і ансамблів місцевих парафіяльних церков 
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(ансамбль Василівської церкви у Володимирі-Волинському, Миколаївської 
церкви в Теребовлі). 

2) Регулярна. Відрізняється простою формою плану площі і геометрично 
правильною забудовою. Регулярна планувальна система є наслідком впливу 
західноєвропейської архітектури. Характерна для ансамблів ринкових площ. 
Площа мала частіше всьго прямокутну форму (Олика), близьку до квадрату 
(Теребовля) або форму трапеції (Володимир-Волинський). 

3) Змішана. Відрізняється сполученням різноманітних планувальних 
систем. Дуже поширена в малих містах України, де часто можна зустріти 
з'єднання декількох ансамблів у єдиному. Прикладом може бути центр у місті 
Володимирі-Волинському, що включає в себе регулярну ринкову площу і 
нерегулярний ансамбль костьолу Послання апостолів; трикутна площа 
ансамблю Домініканського костьолу в сполученні з нерегулярною територією 
оборонного комплексу валів у Володимирі-Волинському; регулярний ансамбль 
ринкової площі в сполученні з вільним плануванням призамкової площі в 
Теребовлі; прямокутна ратушна площа, що плавно переходить у нерегулярну 
площу ансамблю Миколаївської церкви в Теребовлі. 

Планувальна система архітектурних історичних ансамблів 
характеризується такими способами розташування домінанти і фонового 
оточення. 

1) Рядове розміщення. Домінуючий об'єкт входить у ряд фонової забудови. 
Вся забудова формується навколо вільної території - площі. Це планування 
характерне для ринкових площ. Таке розміщення дає можливість площі 
залишатися вільною від забудови і використовуватися для торгових і 
громадських потреб. Рядове розміщення домінанти можна спостерігати в 
ансамблі ринкової площі Олики, де ратуша розташовувалася в ряду фонової 
забудови торгових рядів, аж до другої світової війни, коли була повністю 
зруйнована. 

2) Рядове, окреме розміщення. Виступає як різновид рядового розміщення. 
Домінуючий об'єкт повністю займає одну із сторін площі. Також характерне 
для ансамблів ринкових і ратушних площ, але зустрічаеться й в храмових 
ансамблях. Прикладом може бути храмова площа в Олиці, де східна сторона 
цілком зайнята Петропавлівським костьолом, а північну сторону площі формує 
Троїцький костьол; ансамбль Домініканського костьолу у Володимирі-
Волинському, де храм повністю займає південно-східну сторону трикутної 
площі. 

3) Кутове розміщення. Домінуючий об'єкт займає ріг площі ансамблю. 
Фонова забудова формує іншу її частину. Вона виступає одночасно 
доповненням і противагою активному кутовому елементу. Таке планувальне 
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рішення мають ринковий ансамбль у Володимирі-Волинському із домінантою 
костьолом Іоакима і Ганни та ансамбль храмової площі в Теребовлі із 
домінантою Миколаївською церквою. Церква займає всю південно-західну 
частину території ансамблю і розташована таким чином, що добре 
проглядається з усіх чотирьох вулиць, що примикають до площі. Ансамбль 
центрального собору у Володимирі-Волинському має домінанту, Мстиславів 
храм, розташовану в південній частині території ансамблю, на розі перетинання 
двох вхідних в ансамбль вулиць. Такий же планувальний прийом характерний і 
для Василівської церкви. 

4) Центричне розміщення. Характеризується розташуванням домінуючого 
об'єкта в центрі площі. Рядова забудова в цьому випадку формується навколо. 
Звичайно, подібне плануваньне рішення зустрічається в храмових ансамблях. 
Центричне розташування домінанти було обумовлене необхідністю виконання 
визначених культових традицій [2]. Таку планувальну систему має ансамбль 
костьолу Послання Апостолів і ансамбль парафіяльної церкви Святого Миколи 
у Володимирі-Волинському, храмовий ансамбль Воскресенської церкви в 
Олиці, ансамбль Сретенської церкви в передмісті Олики Залісоччі. Центричне 
розташування домінанти можна спостерігати й в оборонному комплексі валів у 
Володимирі-Волинському. 

5) Змішане розміщення. Припускає сполучення декількох засобів 
розміщення домінуючої споруди і фонової забудови в єдиному ансамблі. 
Найбільш часто можна зустріти сполучення центричного і рядового, рядового і 
кутового розміщення. Змішане розташування викликане тим, що через 
невеличкі відстані в малих містах різні ансамблі розташовувалися близько один 
до одного, по суті утворювали єдиний поліфункціональний ансамбль. 
Прикладом може бути призамкова площа в Олиці, де замок займає північно-
східний ріг, а Троїцький костьол формує її південну сторону. В ансамблі 
ратушної площі в Теребовлі ратуша розташовується в центрі. Вона відділена 
від рядової забудови з півдня і сходу невеличкими за шириною проходами, із 
заходу - вулицею і площею. Північний ріг площі займає храм монастиря 
Кармеліток. В ансамблях українських торгових площ традиційно разом із 
ратушею була присутня церква . В цьому випадку ратуша розташовувалася в 
центрі площі, а собор мав рядове розміщення або займав кутове положення. 
Подібне розміщення можна спостерігати в рішенні ринкової площі в ХVIII 
століття в місті Теребовлі. 

Об'ємно-просторові особливості визначаються характером рішення 
забудови ансамблю стосовно загальноміської рядової забудови. Забудова 
ансамблю може бути: композиційно закритою, композиційно відкритою, із 
яскраво вираженим силуетом, із рівновисокою забудовою. 
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1) Конпозиційно закрите рішення. Композиція ансамблю не має прямого 
виходу на композицію загальноміської забудови. Ансамбль формує замкнуту 
площу. Зв'язок площі ансамблю з міською забудовою здійснюється через 
вулиці, які підходять до площі. Таке композиційне рішення характерне для 
ансамблів ринкових площ ХIV-ХVIII століть. Його мали ринки у Львові, 
Теребовлі, Жовкві. В процесі містобудівного розвитку на зміну замкнутій 
композиції поступово приходить композиційно-планувальна відкритість [4]. 
Прикладом може бути ансамбль ринкової площі в Теребовлі в ХІХ-ХХ ст. 

2) Композиційно відкрите рішення. Дозволяє домогтися тісного зв'язку 
забудови ансамблю з міською рядовою забудовою і дає можливість розширити 
межі ансамблю. В композиції забудови площі важливе значення починає грати 
забудова прилеглої вулиці, створюючи з ансамблем площі єдине ціле. 
Прикладом подібного композиційного рішення може служити ратушна площа і 
прилегла до неї вулиця в Теребовлі, храмовий ансамбль церкви Святого 
Миколи у Володимирі-Волинському. 

Композиційна відкритість традиційно була характерна більше для 
соборних ансамблів і ансамблів парафіяльних церков. У соборних ансамблях 
домінуюча споруда – собор розташовувався звичайно на горі, мав перед собою 
достатньо відкритого простору і тим самим був композиційним центром не 
тільки свого ансамблю, але й брав участь у формуванні загальноміської 
композиції. Прикладом може бути центральний соборний ансамбль у 
Володимирі-Волинському із домінантою Мстиславовим храмом і будинком із 
дзвіницею. 

В ансамблях парафіяльних церков домінуюча споруда, церква, 
розташовувалась таким чином , що могла проглядатися з прилеглих вулиць. 
Вона служила домінантою не тільки для забудови площі, але й для забудови 
цих вулиць. Таке рішення мають ансамблі парафіяльних церков Святого Василя 
у Володимирі-Волинському, Святого Миколи в Теребовлі, Воскресенської 
церкви в Олиці та Сретенської церкви в передмісті Олики, Залісоччі. 

3) Забудова з яскраво вираженим силуетом. Характерна для соборних 
ансамблів. В них є чіткий розподіл на домінуючу і рядову забудову. Домінуюча 
споруда в декілька разів перевищує рядове оточення. Причому рішення 
композиції силуету забудови в таких ансамблях можна спостерігати двох типів: 

- простий силует з одною домінантою. Його мають соборний ансамбль у 
Володимирі-Волинському з домінантою Мстиславовим храмом, ансамбль 
Василівської церкви, ансамбль Домініканського костьолу з домінантою 
дзвіницею; 
- складний силует із декількома активно взаємодіючими об’ємами. Його 

має соборний ансамбль в Олиці, де домінуючими спорудами є 
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Петропавлівський і Троїцький костьоли, проте головним композиційним 
елементом є Троїцький костьол. Він перевершує Петропавлівський костьол за 
об’ємом і висотою. Його чільне положення визначається і місцем розташування 
на головній вісі площі ансамблю. 

В першому випадку забудова організується за принципом контрасту, у 
другому за принципом активної композиційної взаємодії будинків. 

4) Рівновисока забудовва. Це тип забудови, при якій домінучий об'єкт не 
набагато перевищує фонове оточення. Така забудова більше зустрічається в 
рішенні ринкових і громадських площ ХІХ – поч.ХХ століть [5]. Таку забудову 
мають ансамблі в Теребовлі, де площа представлена винятково рядовими 
будинками однієї висоти, розташованими по периметру; у Володимирі-
Волинському, де костьол Іоакима і Ганни мало відрізняється за висотою й 
об’ємом від рядових споруд, що прилягають до нього. Висота й об’єм ратуші, 
домінанти ансамблю ратушної площі в Теребовлі, майже дорівнює розмірам 
житлових будинків, що формують квартали прилеглої до площі вулиці. 
Близькими за висотою є Миколаївська церква і фонова трьох-
чотирьохповерхова житлова забудова, розташована по периметру площі 
ансамблю. Забудова в таких ансамблях організована за принципом 
композиційно-структурної єдності. 

Врахування перелічених вище планувальних та об’ємно-просторових 
особливостей історичних архітектурних ансамблів є дуже важливою складовою 
при сучасному проектуванні в історичному середовищі. Це допоможе знайти 
правильне місце, об’єм і форму для нової споруди, гармонійно вписати її в 
сформований історичний ансамбль і не порушити його цілісність. Крім того 
питання вибору форми плану площі ансамблю, способу розміщення домінанти і 
фонового оточення, композиційного рішення забудови, її силуетність є 
ключовими при відродженні архітектурного ансамблю. Від їх грамотного 
вирішення буде залежати на скільки оновлений архітектурний ансамбль є 
гармонійним в сучасному суспільстві і життєздатним в майбутньому. 
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Аннотация 

В статье определяются планировочные и объемно-пространственные 
особенности исторических ансамблей малых городов Западной Украины. 
Систематизируются рыночные, ратушные и храмовые площади по форме 
плана, способу размещения доминанты и фонового окружения, характеру 
решения застройки ансамбля относительно общегородской рядовой застройки. 

Ключевые слова: исторический ансамбль; рыночная, ратушная и храмовая 
площади; доминанта; рядовая застройка. 

 
Abstract 

The volume, space and planning peculiarities of historical ensembles of West 
Ukraine small towns are determined in this article. Market, town hall and temple 
squares are systematized by the form of plane, by the directions of location dominate 
house and background environment, by the character decision of ensemble building 
as regards to general town ordinary building. 

Keywords: historical ensemble; market, town hall and temple squares; dominate 
house; ordinary building. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕПЛАНУВАННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У МІСТАХ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ (на прикладі м. Львова)

Анотація: на прикладі міста Львова висвітлені фактори впливу та 
формування промислового комплексу. Зроблено історичний аналіз розвитку 
промислових територій та галузевої структури виробництва. Проведено аналіз 
сучасного стану промислових територій міста Львова та описано методи їх 
перепристосування. Обґрунтовується необхідність та напрямки 
реструктуризації міської інфраструктури. 

Ключові слова: трансформація, пере пристосування, реструктуризація. 
 
В умовах історичного та соціально-економічного розвитку міста Львова 

відбулося формування промислових територій пов’язаних з міською 
інфраструктурою. В радянські часи різке зростання виробництва спричинило 
розширення зони міста, що після розпаду системи призвело до появи 
внутрішньо міських промислових комплексів, які сьогодні не 
використовуються за призначенням. Такі території є резервним фондом міста, 
однак потребують проекту реструктуризації з врахуванням сучасних потреб 
розвитку міста. 

Промислова архітектура Львова досліджувалася лише в сенсі 
композиційної значимості промислових підприємств в історичному місті, 
архітектором Ілгунасом Аустрисом Юрієвичем. Було також досліджено роль 
промисловості у формуванні соціоекосистеми міста Львова у ХХ столітті 
Назаруком Миколою Миколайовичем. 

Реструктуризація містобудівельного середовища міст Західної України, 
зокрема Львова, повинна відбуватися з врахуванням особливих умов розвитку 
цих територій. Те, що Львів не був сформований як велике індустріальне місто 
пов’язано не з нестачею ресурсів чи комунікацій. Причиною була особлива 
концепція управління містом, згідно якої Львову надавалися певні привілеї, що 
сприяли культурному та адміністративному розвитку. У 1356 р. Львів отримав 
Магдебурзьке право, а з 1472 р. право складу та дозвіл на проведення щорічних 
ярмарків, що забезпечило притік транзитних товарів. Індустріалізація мало 
зачепила Австрійську Галичину; єдиний серйозний виняток становила нафтова 
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промисловість. Галичина залишалась однією з найбідніших і найбільш 
перенаселених аграрних провінцій в усій Європі. Яскравим прикладом цього 
послужили дві Крайові Рільничо-промислові виставки у Львові 1877 і 1894 
років. Проте брак промисловості мав свої переваги. Місто було позбавлено 
надмірного тиску населення на урбаністичні структури. Якщо застосувати 
критерії максимального вжитку міської інфраструктури для потреб щоденного 
життя, то на початку ХХ століття Львів був цілком модерним містом і, 
можливо, єдиним справді модерним містом у колишній Речі Посполитій. 

Причиною феєричного розвитку Львова  була його роль як столиці 
Галичини, найбільшої провінції Габсбурзької монархії. Після 1890-их років, 
коли Галичина дістала статус автономії, центр адміністративної влади 
перемістився з Відня до Львова. Наслідком цього була концентрація у місті 
адміністративних, економічних і культурних закладів. Завдяки своєму статусу 
столиці великої провінції, Львів притягав до себе великі державні інвестиції, а 
впровадження самоуправління у 1870 році дозволило львівській владі 
переправляти ці інвестиції у розвиток міської інфраструктури. 

Інтенсивний розвиток промисловості припадає на другу половину XIX 
століття: родовища нафти у Бориславі, залізничні шляхи до столиці 
Австроугорської імперії, трамвайна колія (1894 р.), газове (1858 р.), а згодом 
електричне освітлення (1907 р.). Мануфактури переходять у дрібні 
підприємства, що своїм зовнішнім виглядом і конструктивною схемою більше 
нагадують громадські споруди (червоний цегляний фасад, перекриття по 
дерев’яних, а згодом по металевих фермах). 

Структура промисловості за часів польської влади виглядала таким 
чином: перше місце –  швейна та взуттєва промисловість, друге –  будівельна, 
третє – харчова, четверте – металообробна. На одному підприємстві в 
середньому працювало 10,4 робітників. За статистичними даними у Львові в 
1926 р. налічувалося 111 середніх і великих підприємств, на яких працювало 
7006 робітників. [9] Найбільшими з львівських підприємств були: 
машинобудівний завод спілки "Зеленєвський Фіцнер і Гапнер", деревообробний 
завод, електростанція, кондитерську фабрику "Бранка", фабрики "Контракт", 
"Аїда", газовий завод, металева фабрика "Арма", взуттєва фабрика "Га фота", 
залізничні майстерні, млини "Аксельбрада" і "Марія Гелена", воєнні 
підприємства тощо. Кількість робітничого населення міста постійно зростала 
(табл. 1) [1] 
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Таблиця 1 

Стан працевлаштування працівників  
у найбільших підприємствах Львова на зламі 1938 і 1939 рр. 

Назва підприємства 
Кількість 

працюючих 

Фабрика консерв Jana Jerzego RUCKERA  500-600 

Акціонерне Товариство F.Branka  485-568 

Львівська Пивоварня Акціонерне Товариство  370-520 

Гута скла „Львів"  400 

Гута скла „LEOPOLIS"  350 

Фабрика цукру та шоколаду „HAZET"  290-350 

Друкарня „ATLAS"  220-290 

Підприємство електротехнічного обладнання 
„KONTAKT" 

 220-250 

Фабрика цигарок „AIDА"  200-220 

Пекарня „MERKURY"  200 

Шкіргалантерейне підприємство „PELLIS"  200 

Підприємство прохолоджувальних напоїв KUNTZA  70-120 

Підприємство електричних ламп „LUX"  70-120 

Шкіргалантерейне підприємство „NOWOSC" Janiszewski 
і sp. 

 100 

Гута шкла HALDERSKENA  294 

Мебельна фабрика CZERSKIEGO і JAKIMOWICZA  180-230 

Фармацевтична фабрика LJAOSU  174 

Фабрика шкіри та взуття „POLONIA"  217 

Шкіргалантерейне підприємство "DERMATA"  150-185 

Фабрика пожежного спорядження „UNIA STRAZACKA"  126-180 

Фабрика шоколаду GEFLINGERA  100-130 

Фабрика горілок та спирту HENRYKA 
BACZEWSKIEGO 

 100-130 

Фабрика спирту та дріжджів  100-130 

Завод парфумів та косметики  80-130 

Завод гральних карт  80-130 
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На основі того, що Львів є унікальним прикладом культурної столиці та в 
умовах сучасних потреб розвитку міста реструктуризація промислових 
територій повинна проводитися в врахуванням сформованої інфраструктури.  
Слід проаналізувати, наскільки рентабельним є відновлення колишньої 
потужності промислових комплексів Львова в сучасних умовах розвитку ринку. 
Львів слід розвивати не як індустріальне місто, яким воно все ще продовжує 
бути, оскільки основні доходи у бюджет надходять саме від діяльності 
підприємств, а як інноваційний центр. Місту не потрібні підприємства, які 
виготовлятимуть одинцю продукції за рахунок великої кількості працівників, 
сучасний світ працює у зворотному напрямку і розвиває технології, а незайняте 
працездатне населення слід скерувати у середній та малий бізнес.[8] 

Львів поставлено перед серйозною проблемою: радянський 
індустріальний проект закритий, а проект реформування Львова так і не 
з'явився:  

 - в місті живе багато працездатного і соціально активного населення, 
незайнятого після знищення індустріального проекту;  

 - необхідно провести реструктуризацію міської інфраструктури, що була 
створена під індустріальний проект і продовжує залишатись такою дотепер;  

 - заохочення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в достатньому для 
розвитку об'ємі вимагає створення проекту трансформації Львова; 

 - в умовах деіндустріалізації та відсутності чітко визначеної стратегії 
реструктуризації колишніх промислових територій Львів втрачає 
конкурентоспроможність; 

Переваги реструктуризації:
- скорочення територій промислового призначення (в т. ч. з повною 

ліквідацією промислових функцій) і використання звільненої площі як 
внутрішньо міського резерву (для: міських центрів, житла, розвитку і 
реабілітації природного комплексу). 

- покращення стану довкілля за рахунок ліквідації екологічно 
небезпечних та ресурсномістких підприємств, санації територій, що 
зберігаються і рекультивації промислових територій з високим рівнем 
забрудненості, забезпечення на збережених територіях підприємств 
нормативних екологічних вимог. 

- інтенсифікація використання і підвищення щільності забудови на 
промислових територіях. Трансформація промислових споруд до потреб 
сучасного міського середовища: офіси, житло, громадські рекреаційно 
розважальні комплекси, екологічні парки, тощо.) 

- комплексний благоустрій. 
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Трансформація таких просторів може здійснюватися кількома методами: 
реструктуризація виробництва – надання споруді нової промислової функції; 
реставрація із частковою зміною функцій – поєднання виробничої та 
експозиційної функції; реконструкція або перепристосування під цілком нові 
потреби, що диктуються сучасними потребами міської території: торгові 
центри, офіси, виставкові комплекси, житло, тощо. 
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Аннотация 
На примере города Львова освещены факторы влияния и формирования 

промышленного комплекса. Сделано исторический анализ развития 
промышленных территорий и отраслевой структуры производства. Проведен 
анализ современного состояния промышленных территорий города Львова и 
описаны методы их переприспособления. Обосновывается необходимость и 
направления реструктуризации городской инфраструктуры. 

Ключевые слова: трансформация, переприспособление, 
реструктуризация. 

Annotation 
On the example of the city the factors influencing the formation and industrial 

complex are highlighted. The historical analysis of the development of industrial 
areas and industrial structure of production is done. The analysis of industrial areas of 
the city is completed and the methods of reuse described. The need and directions of 
restructuring of municipal infrastructure is justified. 

Key words: transformation, reuse, restructurization. 
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Анотація: в статті висвітлено особливості розміщення підприємств 
громадського харчування в загальноміській системі обслуговування, які мають 
вагомий вплив на формування загальноміської системи громадського 
харчування. 

Ключові слова: підприємства громадського харчування, класифікація, 
загальноміська система громадського харчування. 
 

Вітчизняні підприємства громадського харчування за своєю функцією 
призначені для задоволення потреб населення з мінімальними витратами часу: 
за місцем роботи, навчання, в пересуваннях по місту, в магазинах, в зонах 
короткочасного відпочинку, спортивних і видовищних залах, на вокзалах, на 
автотрасах та ін. 

Якість обслуговування населення та ефективність роботи підприємства 
громадського харчування багато в чому залежить від правильності вибору 
розміщення цих типів підприємств в структурі міста та мережі громадського 
харчування, а також від вибору конкретного місця їх розташування. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що підприємства 
громадського харчування слід розташовувати, як правило, в місцях, що 
забезпечують їх високу регулярну  відвідуваність, тобто в місцях інтенсивного 
потоку людей, а також у місцях, зумовлених необхідністю забезпечення 
певного контингенту людей підприємствами харчування, які поєднують 
функції утилітарного харчування з проведенням дозвілля. 

Для обґрунтування вибору того чи іншого типу підприємства 
громадського харчування, найбільш прийнятного для конкретного місця 
розміщення, необхідно визначити можливий переважний контингент 
відвідувачів цього підприємства. Допоміжним матеріалом для цієї мети є 
класифікація контингенту за видами діяльності: 

1). Знаходяться в цільових пересуваннях по місту в умовах обмеженого 
ліміту часу; 

2). Знаходяться в пересуваннях по місту з метою прогулянки; 
3). Знаходяться в торгових центрах, торгових вулицях з метою огляду або 

закупівель; 
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4). Приїжджі і транзитні пасажири, що знаходяться в зонах і будівлях 
автовокзалів, залізничних вокзалів, аеропортів тощо; 

5). Знаходяться в умовах короткочасного відпочинку (у міських парках і 
приміських зонах); 

6). Відвідують об’єкти культури, спорту, видовищ; 
7). Перебувають у дорозі (на автострадах); 
8). Службовці установ (під час обідньої перерви); 
9). Постійно проживає контингент: в умовах обмежених (локальних) 

пересувань, особливо в мікрорайонах, віддалених від міських центрів (особи 
похилого віку, інваліди, сім’ї з дітьми, певний контингент молоді та ін.) 

Диференціація за видами діяльності контингенту відвідувачів та їх 
цільових установ допомагає визначити тип підприємства громадського 
харчування, його місткість, принцип розміщення у містобудівній структурі. 
Підприємства громадського харчування можуть проектуватись як окремо 
розташовані будинки, так і як вбудовані, прибудовані та вбудовано-
прибудовані до житлових і громадських споруд (мал.1). Розміщуватися ці типи 
підприємств можуть у приміщеннях житлових і громадських будівель, в 
підприємствах торгівлі та громадських центрах і т.п. 

В окремо побудованих будівлях це можуть бути будівлі спеціального 
призначення або реконструйовані з будівель іншого призначення.  

При виборі земельної ділянки повинно бути забезпечене розміщення 
об’єкту з урахуванням: 

- транспортних; 
- енергетичних; 
- комунальних та інших комунікацій. 
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Висновки. З урахуванням цих факторів, у відповідності до запропонованої 
класифікації контингентів відвідувачів по 1-9 видів діяльності підприємства 
громадського харчування рекомендується розміщувати: 

- у місцях жвавого руху населення, на міських магістралях, при 
транспортних вузлах наземного транспорту і метро, при установах, 
виробничих підприємствах і вузів, при великих підземних переходах 
інтенсивного пішохідного руху і розвинених планувальних схем та ін.; 

- при універмагах і великих магазинах, у торговельних і суспільно-
культурних центрах, в ринкових комплексах; 

- на привокзальних площах і приміщеннях вокзалів; 
- в зонах короткочасного відпочинку; 
- на автошляхах і автотрасах; 
- у мікрорайонних центрах і периферійних зонах міста. 
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Аннотация 
В статье освещены особенности размещения предприятий общественного 

питания в общегородской системе обслуживания, имеющих значительное 
влияние на формирование общегородской системы общественного питания. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, классификация, 
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Annotation 

The article highlights the features of accommodation catering to the municipal 
service system, having a significant impact on the formation of a citywide system of 
public catering. 

Keywords: catering, classification, citywide system of public catering. 
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ВИКОРИСТАННЯ  МОБІЛЬНИХ СПОРУД НА ТУРИСТИЧНИХ 
МАРШРУТАХ ПРИ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ

Анотація: в статті розглянуто види та приклади використання мобільних 
споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах. 

Ключові слова: бунгало, трейлери, блоковані будинки, притулок, хижка, 
водно-туристичний комплекс, флотель, флотокемпінг, мотель, автотуристські 
установи, кемпінг, трейлерний парк. 

 
Особливість житлової структури рекреаційного закладу –  наявність 

різних за типом та рівнем комфорту приміщень для проживання та 
обслуговування рекреантів. Житлова структура при водно-туристичному 
комплексі (ВТК) може влаштовуватись у вигляді готелю або зблокованих 
будинків для тимчасового проживання туристів і обслуговчого персоналу. 

ВТК відноситься до стаціонарних споруд з високим рівнем комфорту, 
його слід розташовувати у найбільш сприятливих ландшафтних умовах 
приморського узбережжя, ізольованих від різних джерел шуму (транспортні 
магістралі, громадські центри, спортивні зони), крім того, необхідним є 
урахування вітрового режиму, особливо на територіях Причорноморського 
узбережжя України. 

Поєднання у зонах ВТК стаціонарних і нестаціонарних, цілорічних і 
сезонних, більш чи менш комфортабельних споруд дозволяє збільшити 
місткість ВТК, урізноманітнити рекреаційну забудову, сформувати єдину 
систему обслуговування.  

Використання в туризмі індивідуальних транспортних засобів - 
автомобілів, мотоциклів, катерів, човнів - вплинуло на розвиток кемпінгово-
мотельного туризму. Перші мотелі були побудовані в США ще в кінці 20-х 
років XX ст., а кемпінги з'явилися в 30-х роках як сезонні установи (англ. 
сатрing від cатр - розташовуватися табором). В кінці 50-х років у США 
функціонувало вже 60 тис. автотуристських установ. У цей період акціонерне 
товариство готелів (НСА) розробило два типи мотелів («Чартерхауз») - 
багатоповерховий і малоповерховий (1-2 поверхи), з можливістю розміщення в 
різних умовах місцевості. Запропоновано також комбіноване використання 
високих і низьких будівель, що забезпечує різноманітність типів номерів і 
взаємозв'язку «стоянка автомобіля - номер». Приміщення громадського 
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харчування мають у своєму розпорядженні біля в'їзду на територію мотелю та 
зблоковані з багатоповерховим будинком мотелю, створюючи зручності як для 
проживаючих, так і для відвідувачів. Одноповерхові житлові павільйони 
розміщуються по периметру території, утворюючи внутрішній дворик-сад з 
дитячим майданчиком і плавальним басейном. 

Вимога мобільності в туризмі призвела до розвитку системи установ 
автотуризму: мотелів, кемпінгів, трейлерний парків, що розміщуються на 
туристських маршрутах, які проходять по автомагістралях. 

Мотель - автотуристська установа готельного типу цілорічної 
експлуатації, призначена для тривалого проживання з повним комплексом 
послуг культурно-побутового та технічного обслуговування. 

Кемпінг - автотуристська установа сезонної експлуатації з обмеженим 
набором послуг культурно-побутового і технічного характеру, призначена для 
короткочасного проживання в стаціонарних будиночках або наметах. 

Трейлерні парки - автотуристська установа сезонної експлуатації, 
призначена для тривалого проживання автотуристів, що подорожують на 
караванах, кемперах і ротелях. Залежно від місця розташування на маршруті 
розрізняють установи автотуризму транзитного, кінцевого і комбінованого 
типу. Транзитні установи автотуризму призначені для короткочасного 
відпочинку в дорозі; кінцеві - для тривалого перебування; комбіновані можуть 
використовуватися як для тривалого, так і для короткочасного перебування. 
Так, на автотрасі Київ-Харків розміщуються: транзитний мотель-кемпінг 
«Зелена діброва» в Полтаві; кінцевий мотель-кемпінг у Харкові. Одночасно 
мотель-кемпінг у Харкові, розташовуючись на автостраді Москва-Сімферополь, 
є транзитним типом автоустанови. 

В кінці 50-х років в США, Великобританії, Франції для проведення 
літнього відпочинку стали використовувати пересувні кабіни-вагони - трейлери 
(анг. trailer від trail - тягнути). У США були розроблені різні види трейлерів - 
від простого вагона-причепа до добре обладнаної квартири. 

Трейлер як пересувне житло на колесах визначив появу мобільних споруд 
для літнього відпочинку. Мобільні споруди вперше з'явилися у народів, що 
ведуть кочовий спосіб життя. Для перших мобільних будівель використовували 
шкури тварин або повсть, натягнуті на дерев'яний каркас. Намети, шатри, 
кибитки, вози застосовували для влаштування військових таборів під час 
завойовницьких походів ще в давні століття. У середні століття для проведення 
ярмарків, базарів, циркових і театральних вистав зводили збірно-розбірні 
споруди. Потреба в таких спорудах з'явилася в 50-х роках минулого століття у 
зв'язку з розвитком масового літнього відпочинку. Так, на виставці в Цюріху в 
1958 р. був представлений маленький збірно-розбірний будиночок для туристів. 
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Вперше такий будинок (рис. 2.1) був побудований в 1956 р. в Валлісі 
(Швейцарія). Він являє собою призму трикутного перерізу («Тригон»), одна з 
площин якої може підніматися і опускатися, перетворюючись на терасу перед 
заскленою стіною будинку. Будинок складається з житлової кімнати на 6 
спальних місць, кухні-ніші, санвузла, комори [3]. 

Мобільні споруди у вигляді пересувного збірно-розбірного літнього 
будинку, що транспортується за допомогою спеціальних засобів на 
підготовлений майданчик, отримали розвиток в 70-х роках у США, 
Великобританії, Швеції, Німеччині, Франції в різних конструктивних рішеннях 
і видах матеріалів. Наприклад, у Франції розробили осередки, що складаються з 
двох основних елементів: один утворює підлогу, стелю та опорний пілон, 
інший - фасадний, з віконними або дверними прорізами або суцільний без 
отворів. Пересувний будинок для заміського відпочинку у Великобританії з 
відкидними і обертовими площинами обладнаний усіма інженерно-технічними 
пристроями. У США розробили проект літнього багатоповерхового будинку 
«Інтерпод» з конструктивною основою (залізобетонний стовп з консолями), на 
яку кріплять легкі житлові осередки з повним обладнанням та меблями. 

При проведенні тривалих туристичних маршрутів для ночівлі або 
добового відпочинку туристам надаються об’єкти тимчасового проживання – 
бунгало або блоковані будинки. 

У туризмі під бунгало (в туристичних каталогах у місці зірковості 
пишеться HV-1/2/3) розуміються невеликі котеджі, відокремлені від основної 
будівлі рекреаційного закладу. В ньому може бути декілька поверхів, які займає 
одна сім’я. 

Мобільні блоковані будинки, призначені для тимчасового проживання або 
ночівлі (це залежить від програми туристичного походу), створені набором 
планувальних блоків (рис. 3). Блок являє собою одну, дві або більше квартири 
із загальним входом. Блок-квартира може розташовуватись в одному або двох 
рівнях. Планування квартири, розміщення віконних прорізів і входів 
вирішуються таким чином, щоб при формуванні будинку була можливість 
зсуву, повороту окремих блоків один відносно одного. 

Блоковані будинки можуть бути розраховані на проживання двох і більше 
сімей. Прийом блокування в одному об’ємі декількох житлових секцій дозволяє 
отримати суттєву економію будівельних та експлуатаційних витрат. До 
пересувних споруджень для туристських таборів відносяться також, мобільні 
спальні осередки (рис. 2.2) і деякі збірні споруди для відпочинку, наприклад 
«Тригон» (рис. 2.1). 

При розміщенні стаціонарних блокованих будинків, важливим моментом є й 
компактна пляма забудови, яка дозволяє зекономити площу ділянки. Кожна з 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 264

секцій являє собою комфортабельну квартиру, розраховану на одну сім’ю. Як 
правило, вона вирішена у двох рівнях, один з яких мансардний; є вбудований 
гараж або навіс для машини. Найширше застосування багатосімейні будинки 
для тимчасового проживання або ночівлі мають при комплексній забудові 
територій, наприклад, при будівництві котеджних комплексів (кемпінгів) при 
рекреаційних закладах (рис. 1) 

При рекреаційному закладі у житловій структурі, призначеній для 
короткочасного відпочинку (туристський притулок, хижка, розташовані на 
туристичних маршрутах), передбачається неповний санвузол (душ, умивальник, 
або тільки умивальник та унітаз) [1, 3, 5]. 

При створенні сезонних мобільних споруд відпочинку використовували 
не тільки традиційні матеріали (цегла, залізобетон), але і нові будівельні 
матеріали на основі пластмас, відходів паперового виробництва. Можливості 
застосування пластмас були продемонстровані в 70-х роках на постійно діючій 
виставці будинків з пластмас у Люденшейде (Німеччина). Серед експонатів 
були представлені споруди для літнього заміського відпочинку і туризму: 
швейцарський заміський будиночок «Рондо», система будинків «ДО» («зроби 
сам»), фінський будинок для відпочинку «Футуро», житловий будинок-купол 
для туристів. Основна конструктивна ідея таких споруд - індустріальний підхід, 
використання стандартних елементів і легких огороджувальних конструкцій, 
що виготовляються заводським способом. У Каліфорно (США) запропонували 
збірно-розбірні житлові осередки для будинків типу «Плейдом», основна 
конструкція якого - звід-оболонка з складчастих поліуретанових елементів і 
скловолокнистою панелі. 

У 70-х роках у зарубіжній практиці будівництва сезонних споруд стали 
застосовувати клеєну фанеру і матеріали на паперовій основі. Так, в літніх 
будинках мотелю «Генрієта» (США) огороджувальні конструкції виконані з 
фанери. Конструкції каркасних літніх будинків для відпочинку у Франції 
виконані з пакувального картону, з'єднаного нейлоновими нитками; зовнішні 
стіни являють собою картонні трикутні панелі з заповнювачем; покриття - 
просочений картон та пластмасова плівка, вікна і двері - з прозорої пластмаси із 
застібкою на блискавці. 

Використання клеєних фанерних панелей для будівель літнього 
відпочинку було продемонстровано в конкурсних проектах у Москві в 1981 р. 
Мета конкурсу - створення проектів, що забезпечують індустріальність 
конструктивних рішень спальних корпусів для сезонного відпочинку. 
Запропонована різноманітність спальних осередків (призматичні, кубічні, 
трапецієподібні) дозволяла створювати оригінальні об'ємно-просторові рішення 
житлових корпусів. Своєрідність і привабливість архітектурного вигляду 
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визначалися фактурою і кольором панелей («Помаранчева призма», «Синій 
кубик»), розкриттям фасадів на природу лоджіями, балконами, терасами. 

У 80-х роках в конструкціях пересувних сезонних закладів відпочинку 
з'явилися нові об'ємно-просторові рішення - мобільні об'ємні блоки (рис. 2). Це 
споруди контейнерного типу повного заводського виготовлення, обладнані 
вбудованими меблями та санітарно-технічними пристроями. Будівництво 
рекреаційних будівель з мобільних об'ємних блоків отримало розвиток у 
Канаді, США, Франції, Японії, Німеччини, Великобританії. Проводилися 
експерименти з виготовлення мобільних блоків в Росії, Польщі, Румунії. 

Житлова структура у складі ВТК є основним елементом у композиції 
комплексу та, крім місць постійного проживання, має місця тимчасового 
проживання, які при проходженні туристичного маршруту можуть бути 
влаштовані у вигляді готелю, кемпінгів або мобільних споруд. 

Вибір типу туристського закладу визначається також способом 
пересування на маршруті. Для пішохідного маршруту головним туристським 
закладом є туристська база, проміжним – притулок і хижка; для 
автомобільного маршруту головними є мотелі та кемпінги, проміжними 
можуть бути трейлерні парки; для водного маршруту головні – ботелі, 
проміжні – флотокемпінги [2, 3]. 

Пересувні мобільні туристські установи, що розміщуються на акваторіях, 
вплинули на розвиток водного туризму. На початку 60-х років бум водного 
туризму був викликаний появою більш дешевих суден для прогулянок з 
пластичних матеріалів. Це вимагало створення додаткових портів і човнових 
паркінгів. У США з цією метою від моря були проведені канали-лагуни - 
марини. У Франції знайдено нові принципи поєднання сезонного житла, 
водного спорту та зберігання прогулянкових суден. Так, в портах Сент-
Максиме (поблизу курорту Сен-Тропе на Середземному морі) і Довіль-сюр-
Мер (Ла-Манш, Франція) в центрі водного масиву розташовані будинки для 
проживання, оточені портовими причальними пристроями. Комплекс водного 
туризму включає будинку для проживання і човни для організації активного 
відпочинку. 

У середині 60-х років були розроблені перші фантастичні проекти 
створення незвичайного середовища відпочинку на воді, під водою, під землею, 
у космосі. Це проекти плавучих міст-воронок системи Інтерполіс, які 
пропонується впровадити в заболочених районах; проекти міста-поплавця для 
розселення в океані. Наприклад, порт Камарг (Франція) був побудований на 
заболоченій рівнині. 

На початку 70-х років в зарубіжній практиці з'явилися плавучі туристські 
споруди (рис. 4), що розміщуються на баржах, дебаркадерах. Основою 
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конструкції дебаркадера служить тонкий залізобетонний корпус прямокутного 
або трапецієподібного перерізу. Вперше такі залізобетонні конструкції 
вантажних судів з'явилися ще в 40-х роках. Наприклад, плавуча туристська база 
в Швейцарії з п'ятиповерхової надбудовою має трапецієподібний 
залізобетонний корпус; плавуче туристське установа в Греції в затоці Саронікс 
запроектовано у вигляді півсфери, виконаної з тонкого залізобетону. 

У 70-х роках значно розширилася типологія туристських установ, 
пов'язаних з водним спортом і відпочинком: ботель, флотель, акватель. Так, в 
1973 р. у Канаді на березі озера Гурон був побудований комплекс: акватель з 
підводним парком «Фатом файв», в якому прокладені маршрути для 
аквалангістів і акванавтів по найбільш цікавих місцях на дні озера (зарості 
екзотичних підводних рослин, фрагмент затонулого корабля). 

Об'ємно-планувальне рішення туристського установи біля води у великій 
мірі залежить від ландшафту. З'явилися проекти підземних туристських 
установ, форми яких не руйнували емоційний вплив природного пейзажу. Так, 
у Литві будівля кафе на пляжі в Ніде майже повністю занурена в пісок, вдало 
поєднуючись з ландшафтом - приморськими дюнами. 

У Франції в 1971 р. був розроблений проект підземного готелю на 424 
номери. За задумом готель можна розмістити в будь-якому географічному 
районі - в горах, в центрі міста, під транспортними артеріями і площами, під 
аеропортом. Наземна частина будівлі займає невелику територію, забезпечуючи 
прийом туристів і вертикальний зв'язок з сімома підземними рівнями. 

Розвиток водного туризму сприяв формуванню спеціальних туристських 
установ - прибережних і наплавних. Прибережні установи (ботель, 
ботокемпінг) водного туризму формуються за аналогією з туристськими 
готелями та туристичними базами, але розміщуються на ділянках обмежених 
розмірів, тому мають більш компактну композицію. Вибір композиційного 
рішення установи водного туризму залежить від його місця розташування, типу 
акваторії, видовий орієнтації житлових приміщень на водний простір. 
Композиція наплавних установ водного туризму (флотель, флотокемпінгів) 
може бути компактною з розміщенням на дебаркадері (наприклад, проект 
плавучого п'ятиповерхового флотеля у Швейцарії) або розосередженої з 
розташуванням вздовж берегової лінії (наприклад, типовий флотокемпінг в 
США). Флотелі можуть бути цілорічного використання (наприклад, 
чотириповерховий флотель «Русалка» в Амстердамі обладнаний власною 
котельнею) або сезонного (наприклад, екскурсійна баржа в таборі Стіпока на 
Дунаї). 

Ботелі (рис. 5) і ботокемпінги розміщують у приміській зоні міст і зонах 
відпочинку на водному маршруті; флотель - в опорних пунктах туристського 
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водного маршруту, що мають визначних природне середовище, де є можливість 
організації полювання, рибальства, водного спорту. Флотокемпінги є 
проміжними пунктами туристського водного маршруту. 

Наплавні установи мають значні переваги: можливість зміни місця 
розташування, трансформації структури, мобільність. 

Пересувні (мобільні) туристські табори (рис. 2) мають можливість 
переміщення на іншу територію з швидким збором-розбиранням або 
трансформацією різних будівель і споруд. Мобільні туристські табори можуть 
бути кочовими і збірно-розбірними. Кочові - це різні причіпні, наплавні 
споруди, трейлери. Збірно-розбірні розрізняються за конструктивною ознакою:  

збірно-розбірні (з плоских або просторових елементів);  
контейнерні (з легких об'ємних блоків); 
пересувні (зі змінною ходовою частиною); 
такі, що трансформуються (змінюють свій об'єм за рахунок рухомих 

зовнішніх формотворчих конструкцій); 
об'ємні блоки в поєднанні з додатковими збірно-розбірними 

елементами; 
об'ємні блоки з елементами, що трансформуються; 
збірно-розбірні будинки з елементами, що трансформуються. 

Особливість функціонування мобільних будівель - регламентована 
тривалість експлуатації на заданій території, яка виражається в ступені 
оборотності, що охоплює процеси транспортування і монтажу, експлуатації, 
демонтажу. 

Застосування мобільних будівель в будь-яких рекреаційних установах 
забезпечує можливість створення на їх основі гнучкого матеріально-
просторового середовища для задоволення постійно мінливих потреб людей у 
відпочинку, а також дозволяє дотримуватися екологічних вимог при 
будівництві та експлуатації комплексів масового відпочинку і туризму. 

Сучасні мобільні будівлі, виготовлені та обладнані в заводських умовах, 
об'єднують в мобільні комплекси різного рекреаційного призначення з 
можливістю зміни місткості і функціонально-планувальної структури. 
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Рис.1. Організація автомобільного туризму 
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Рис. 2. Мобільні туристичні споруди 
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Рис. 3. Мобільні туристичні споруди
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Рис. 4. Плавучий водно-туристичний комплекс біля Афін (Греція)
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Рис. 5. Схема флотелю та флотокемпінгу
 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 273

Література 
1. Аридт Ю. В. Номера современных гостиниц. М.: 1976. – 39 с. 
2. Горбунова Н. Н. Водные маршруты Украины. – М.: Физкультура и 

спорт, 1969. с. 3–7. 
3. Лукьянова Л. Г., Цыбух В. И. Рекреационные комплексы. – К.: Вища 

шк., 2004. — 346 с. 
4. Рязанский Н. М. Туристские спортивные маршруты: Перечень 

классифицированных туристских маршрутов на 1989-1992 годы. – М.: 
Профиздат, 1989. – С. 108–112. 

5. Семенов В. С. Совершенствование форм эксплуатации гостиниц. – М.: 
Стройиздат, 1978 – 76 с. 

 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены виды и примеры использования мобильных 

сооружений на туристических маршрутах при рекреационных комплексах. 
Ключевые слова: бунгало, трейлеры, блокированные дома, приют, 

хижина, водно-туристический комплекс, флотель, флотокемпинг, мотель, 
автотуристические учреждения, кемпинг, трейлерный парк. 

 
 
 

Anotation 
The article deals with the types and examples of the use of mobile facilities at 

tourist destinations for recreational complexes. 
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Анотація: в статті розглядаються основні положення і вимоги до 

організації середовища сучасного шкільного комплексу з точки зору 
психологічних особливостей сприйняття архітектурного простору дітьми. 
Важливість обраної теми визначають інноваційні розробки в області здійснення 
виховного процесу, педагогіки, що, безсумнівно, веде до формування нового 
архітектурного «змісту» шкільних комплексів, пошуку нових форм.  

Ключові слова: дитяча психологія сприйняття, формоутворення, 
просторове рішення, шкільні комплекси 

Питання психологічного впливу архітектури шкільних комплексів на 
дітей мало вивчене. Архітектурне середовище і предметне оточення дитини 
приймає участь в розвитку форм сприйняття простору, наглядно-образного 
мислення, творчої уяви, і тим самим впливає на всебічний розвиток. 
Психологія архітектури (architectural psychology) - область, що займається 
психологічними аспектами проектування та використання архітектурних 
споруд. В практичному додатку - це створення зручної для користувачів 
будівлі архітектурно-планувальної структури, яка правильно впливає на 
їхні почуття, що задовольняє їх цілям, намірам і психофізіологічним 
особливостям. Психологія архітектури - одне з перших і основних напрямків 
психології середовища - зародилася в Америці в 1950 році.[1] 

Сьогодні у зарубіжних архітекторів склалася гарна традиція звертатися за 
допомогою до психологів у процесі проектування будівель громадського 
обслуговування різної специфікації. Досвід і методи екопсихологічних 
досліджень допомагають їм уникнути багатьох проектувальних помилок і 
здійснити більш тонке «налаштування» будівлі відповідно до його 
функціональності і потребам кінцевих користувачів.

В комплексі з архітектурою психологія допомагає визначити ступінь впливу 
оточуючого середовища на людину, визначає однозначні реакції на фізичний вплив, 
сигнали різної складності та характеру.[2] 

Пошуку оптимальних архітектурно-типологічних рішень учбових 
закладів присвячено багато наукових і практичних робіт. В цих роботах 
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питання структуровиникнення споруд закладів досліджуються на 
матеріальному рівні, у відповідності з диференціацією матеріального та 
перцептивного рівнів структурної організації архітектурних об’єктів, прийнятої 
в науковій літературі.[4],[5] На перцептивному рівні формоутворення 
відбувається зворотній процес – від соціальної інформації до структури 
матеріального рівня. В певних матеріальних формах закріплюється емоційна 
соціальна інформація, яка обумовлена загальнокультурними і психологічними 
факторами: символічні інформаційні структури, композиційні побудови, які 
викликані необхідністю орієнтації в архітектурному середовищі, знакові форми 
архітектурних і загальнокультурних традицій. 

Зіткнення глядача з незрозумілим та незнайомим раніше йому об'єктом 
може викликати реакцію допитливості, інтересу, прагнення пізнати більше та 
глибше, однак, в деяких випадках це може породжувати дратування та 
відторгнення інформації і виникнення "конфлікту нерозуміння". Сфера 
творчості архітектора включає в себе рішення цієї проблеми. Проводячи аналіз 
діяльності психологів, можна визначити характер реципієнта, а знаючи це, 
необхідно представити йому варіант середовища, яке буде позитивно впливати 
на сенсорний апарат людини, щоб надана інформація сприймалась за 
запропонованим  сценарієм.[6] 

Сприйняття - це не простий механічний запис стимулів, що надходять
від фізичного світу до рецепторів органів людини, а активний та творчий 
відбиток структурних утворень. Метою цієї діяльності є забезпечення живого 
організму не тільки списком фізичних об'єктів, а, перш за все, динамічною 
виразністю форм, кольорів та музичних звуків. Важливим компонентом 
сприйняття є так звані моторні процеси. До них належать рухи рук та очей, які 
досліджують контур предмету чи середовища, що, сприймається, і т.д. Пізнання, 
що здійснюється під час перцептивної діяльності, є інтуїція;

при цьому інтуїція проявляє себе в діяльності разом з допоміжним та 
необхідним інтелектуальним компонентом. Інтелект доповнює інтуїтивний 
потенціал мережею лінійних послідовних концептів. 

Традиційна точка зору стверджує, що дві психічні функції виключають 
одна одну. Зір наш говорить одне, дотик - друге, і життєво важливим стає те, на які 
із сприйнятих фактів ми можемо покластися. 

Матеріальним носієм естетичної виразності в архітектурному середовищі 
є просторові форми і маси. Емоційні переживання, пов'язані з їх сприйняттям, 
набагато складніше, ніж в інших видах мистецтв. Архітектурна форма 
невіддільна від закономірностей її виникнення як продукту матеріального 
виробництва (мета, засоби, умови). З іншого боку, та ж архітектурна форма 
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несе в собі естетичну позитивну значимість, хвилюючу уяву людини, що 
викликає естетичне почуття.  

Особливість дитячої психіки полягає в тому, що дитина, в порівнянні з 
дорослим, сприймає світ у відповідності з власним уявленням про оточення, 
інформація відносно якого постійно доповнюється. Дитина пізнає світ, точніше 
оточуюче середовище, через «свою уяву» про розміри предметів, дальність 
відстаней, висоти і ширини. Тому функція орієнтовно-дослідних рухів ока дитини 
полягає в формуванні перцептивного образу у просторі, око, незвичне до 
сприйняття об’єкта, характеризується поступово-зворотними рухами. До того ж 
лінії цього руху виключно плавні і, якщо образ також включає в себе переважно 
плавні лінії, він тим самим полегшує сприйняття сенсорного сприйняття.[4], [7] 

У образно-емоційних відчуттях відображаються контрастні уявлення про 
натуральність природи і камерності приміщення. Це впливає на вибір 
масштабності форм, видів матеріалу способу освітлення, типу декору і т. д. 
Розглянемо декілька різновидів просторових рішень, які можна визначити як 
формоутворюючі елементи простору (мал. 1). Дані різновиди форм є важливим 
психологічним аспектом не лише для дітей, але й для дорослих. 

Естетичний вплив архітектури тісно пов'язаний з особливостями 
емоційного сприйняття людиною двох видів форм - об'ємних в просторі і 
просторових. При сприйнятті форми обсягу або площини максимуми уваги 
припадають на смислові центри зображення, що сприяють якнайшвидшому 
розкриттю інформації про об'єкт. При виявленні характеристики форми 
надзвичайно важливі «інформативні фрагменти» - ділянки з місцями різкої 
зміни контуру, зміни напрямків лінії, місця перетинів площин. 
Включити виховну функцію в архітектуру, збагатити сучасний словник 
архітектурної мови можливо введенням в структуру шкільної будівлі елементів 
стабільності середовища, просторових констант, які досягли рівня знаків, 
символів. Тенденція зміни семантики шкільних будівель від логічного до 
емоційного рівня впливу підказує образ романтичний, який виражає 
відношення до дитинства і створюється засобами архітектурної виразності, що 
викликають зацікавленість, радість, неконкретні асоціації: виявленою 
пластикою, простими виразними формами, крупними, неочікуваними деталями 
і зниженими просторами в зоні молодших класів, які створюють «дитячий» 
масштаб, контрастними кольоровими поєднаннями.  

Результати дослідження вікових відмінностей в сприйнятті величини, 
форми і кольору на прикладі порівняльних оцінок контрастних, нюансних і 
тотожних відношень показали зворотну залежність позитивних оцінок 
контрастів від віку (в старшій групі вище оцінюються нюанси, в молодшій - 
контрасти). 
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мал. 1. Класифікація архітектурних форм і просторів в залежності від емоційного 

сприйняття
 

В молодшому шкільному віці (емпіричний рівень мислення) в процесі 
сприйняття архітектурно-просторового середовища велике значення має, окрім 
зорового сприйняття, дотикова, тактильна діяльність. «Діти засвоюють 
культурні змісти, значення, уявлення, відношення не розумово-розсудливо, а 
предметно, оперативно, поведінкою, жестом, дією. Середовище повинне бути 
більш природнім, пристосованим до маніпуляцій, яке спонукає до активності». 
Сприйняття геометричної форми дітьми цього віку достатньо чітке, хоча оцінка 
відношення параметрів ще не повністю вдосконалена. 

В підлітковому віці (аксіоматичний рівень мислення), з розвитком 
здібності зорового аналізу, зростає степінь диференціації форми, чіткість 
визначення кольору, досягаючи дорослої норми до кінця цього періоду. Дітям у 
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віці 9 – 12 років властива аналітичність і пунктуальність в художньому 
мистецтві, стає характерним деталізований тип виразності. При сприйнятті 
простору формується уявлення про відносності направлень, розвивається 
можливість сприйняття більш складних просторових структур. Естетична 
оцінка архітектури досягає стадії судження. 

Таким чином, процес сприйняття архітектурного середовища школярами 
підліткового віку характеризується більшою деталізацією, цілеспрямованістю. 
Засвоєння ними простору ще в більшому степені пов’язане з дією, носить 
активно діючий характер. В процесі формування архітектурного середовища, 
поряд з тактильним масштабом, все більше уваги необхідно приділяти 
візуальному масштабу сприйняття, деталізації архітектурної форми в полі зору 
підлітка. Створення умов для активного, вихрового руху сприяє поведінковому 
засвоєнню простору. 

В старшому шкільному віці (9 – 11 класи) оволодіння знаковими 
системами створює можливість сприйняття символічних знаків в архітектурі. 
З’являється цільове і символічне використання кольору. Бажані кольори 
зсуваються в сторону середньохвильових та менш насичених. В цьому віці 
зменшується необхідність контрастності в архітектурному середовищі.  

Розвиток сприйняття, мислення, стимуляція діяльності школярів 
являється найважливішими задачами, які, поряд з педагогікою, покликана 
вирішувати архітектура. 

Основною емоційною передумовою всіх форм діяльності являється 
фундаментальна емоція інтересу, яка домінує серед позитивних емоційних 
компонент і являється необхідною умовою розвитку пізнавальної та чуттєво-
емоційної сфер. Стимуляцію інтересу забезпечують такі якості архітектурного 
середовища, як новизна і складність, які пов’язані з поняттям надлишковості 
візуального образу – кількість елементів, поєднаних з архітектурною 
композицією, що перевершує можливості людського сприйняття. 

Як показали експериментальні дослідження у нас і за кордоном, складне 
архітектурне середовище психологічно більш комфортне, оскільки несе в собі 
можливість несподіванки, тобто потенціал емоційного впливу (виникнення 
емоцій завжди пов’язане з несподіванкою в процесі сприйняття). Однак, 
несподіванка, непередбачуваність, які створюють емоційну напругу, повинні 
оптимальним чином відноситись з передбачуваністю, що забезпечить 
можливість орієнтації в архітектурному середовищі. Еталонами при сприйнятті 
слугують психічні стереотипи – внутрішні схеми, на основі яких проходить 
психічна орієнтація. 

В шкільних комплексах змістовна різноманітність середовища, 
обумовлена багатообразними видами діяльності школярів в учбовий період 
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часу та на продовженому дні, являється джерелом емоційної забарвленості 
середовища, впливаючи на поведінку школярів в цьому середовищі. 
Функціонально насичене середовище цікаве для дитини, оскільки створює 
можливість вибору діяльності, ситуації, способу поведінки, які задовольняють 
різноманітним потребам. 

Поведінкове засвоєння простору в процесі сприйняття архітектури дітьми 
обумовлює вимоги до формування різних типів просторових структур, 
візуальні характеристики яких можуть викликати програмуючі відчуття. 
Екзистенційний підхід до оцінки просторових структур, на відміну від 
геометричного, характеризується врахуванням відповідності простору виду 
діяльності користувача. Просторові структури можуть викликати почуття 
мобілізації, розслаблення, урочистості, радощів, стимулюючи увагу, 
спілкування, групові контакти, вільний рух. 

Таким чином, формування складного, інформативного середовища 
передбачає єдність різноманітності та впорядкованості, які являються джерелом 
позитивних емоцій. Як висновок можна виділити наступні психологічні 
аспекти, які впливають на формування такого середовища (мал.2).  Вивчення 
процесу сприйняття архітектури школярами різного віку дозволило 
сформулювати вимоги до архітектури шкіл, обумовлені особливостями 
вікового сприйняття, рівнем розвитку мислення.  

Загальні вимоги до архітектури шкіл з точки зору вікового 
сприйняття, незалежно від віку користувача, включає:

1) новизна і складність середовища (якості, які стимулюють інтерес); 
2) увага до деталізації; 
3) інформативність архітектури (якість, яка задовольняє пізнавальним 

потребам і дозволяє розширити тезаурус). 
В загальному вигляді ці вимоги зводяться до вимог надлишку інформації 

в архітектурі шкільних будівель. 
Диференціація просторової структури з врахуванням вікового 

критерію:
1) Специфічні вимоги до простору для молодших школярів включають: 

- зображення художніх образів (це обумовлено перевагами іконічних 
знаків в архітектурі, пов’язаних з рівнем тезауруса); 

- різноманітність форм, контрастність, тек тонічність, гнучкість і 
керованість, деталювання в зоні досяжності (якості середовища, які 
обумовлені емпіричним рівнем мислення, недиференційним сприйняттям 
форми); 
2) Вимоги до простору для середньої вікової категорії включає: 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 280

- організованість структури; зменшення контрастності в середовищі; 
застосування засобів архітектурної композиції, які естетично орієнтують 
підлітків (якості, які обумовлені аксіоматичним рівнем мислення); 

- створення умов для активного поведінкового засвоєння простору. 
3) Вимоги до простору для старших школярів включає: 

- символічність, виразність, нюансність, абстрактність художніх образів, 
деталізація архітектурної форми в полі зору (що обумовлено 
діалектичним рівнем мислення). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 2. Психологічні аспекти формування архітектурного середовища
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения и требования к 

организации среды современного школьного комплекса с точки зрения 
психологических особенностей восприятия архитектурного пространства 
детьми. Важность темы определяют инновационные разработки в области 
осуществления воспитательного процесса, педагогики, что, несомненно, ведет к 
формированию нового архитектурного «содержания» школьных комплексов, 
поиска новых форм. 

Ключевые слова: детская психология восприятия, формообразование, 
пространственное решение, школьные комплексы. 
 

Abstract 
The article discusses the basic provisions and requirements of the modern 

school complex environment in terms of psychology of perception of architectural 
space children. The importance of the chosen theme defining innovations in the 
implementation of the educational process, education, which undoubtedly leads to the 
formation of a new architecture "content" of school systems, finding new forms. 

Key words: children's perception psychology, creation of the forms, spatial 
decision, School’s complexes. 
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РОЛЬ МОБІЛЬНИХ ОБЄКТІВ ЕКСПРЕС-ОБСЛУГОВУВАННЯ В 
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Анотація: у статті проаналізована роль мобільних об’єктів експрес-
обслуговування в організації масових святкових заходів у міському середовищі. 
Виявлені специфічні прийоми в організації святкового середовища за 
допомогою мобільних об’єктів експрес-обслуговування. 

Ключові слова: святкові заходи, мобільні середовищні об’єкти, мобільні 
комплекси експрес-обслуговування. 

 
Сучасний темп розвитку міст, різноманіття і насиченість суспільних 

процесів, що в ньому протікають, потребують нових форм організації 
архітектурного середовища. Деякі суспільні процеси носять тимчасовий, 
епізодичний чи періодичний, характер та потребують відповідної організації 
міського середовища. 

Все різноманіття існуючих святкових заходів можна виділити за 
наступними типами: в залежності від спеціалізації – громадсько-політичні, 
спортивні, календарні, професійні, фестивалі мистецтв; в залежності від 
соціальної та вікових груп – молодіжні, дитячі; в залежності від тривалості та 
періодичності проведення - епізодичні та періодичні; за локалізацією, або 
розміщенням у міському середовищі; за величиною. Вони відрізняються 
кількістю та контингентом учасників, розміщенням у міському середовищі, 
обладнанням та функціональним призначенням об’єктів обслуговування, часом 
та тривалістю проведення, а також святковою атмосферою. Відповідно до цього 
необхідні специфічні прийоми формування міського простору для святкових 
заходів [1,2]. 

Основні компоненти середовища для святкових заходів залежать від 
складу святкових функцій. Так, функціональними компонентами проведення 
календарного свята, народного гуляння чи пам’ятної дати є видовищні заходи, 
торгівля, громадське харчування, індивідуальні та групові розваги, 
обов’язковим компонентом є інформаційне забезпечення та декоративне 
оформлення середовища. 

Потреби в організації середовища для проведення святкових заходів 
можуть бути періодичними та епізодичними [1]. 

Епізодичні потреби міста в організації середовища для проведення 
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святкових заходів виникають поза чітким ритмом та пов’язані з організацією 
попередньо незапланованих заходів, таких як виставки, фестивалі, спортивні 
змагання тощо. 

Інший аспект організації середовища для проведення святкових заходів в 
містах пов’язаний з періодичними потребами міст при проведенні національних 
свят, періодичних ярмарок та фестивалів, при організації святкової торгівлі або 
сезонному розширенні торгівлі, що проводиться через певні визначені періоди 
часу. 

Рис.1. Щорічний різдвяний ярмарок у Франкфурті-на-Майні (а). у Берліні (б), Німеччина. 
 

Найбільш повно можуть задовольнити потреби в організації та 
проведенні святкових заходів мобільні об’єкти та комплекси експрес-
обслуговування. Вони найшвидше реагують на зміну потреб населення в тому 
чи іншому виді обслуговування в певній містобудівній ситуації, здатні до 
швидкого розгортання-згортання діяльності та передислокації на нове місце, 
найбільш повно відповідають вимогам, які висуваються до проведення масових 
заходів. Особливістю даних мобільних середовищних об’єктів є також 
незалежність предметно-просторових та функціональних характеристик від 
оточуючого середовища, тобто їх індиферентність. Комплекси експрес-
обслуговування застосовуються для організації традиційних 
сільськогосподарських ярмарок, ялинкових та шкільних базарів, які 
проводяться кожного року. Яскравим прикладом є щорічні різдвяні ярмарки у 
містах Європи (Рис.1). 

Прикладом задоволення епізодичних потреб міста в громадському 
обслуговуванні під час проведення олімпіади 1980 року в Москві є будівництво 
збірно-розбірних кафе-їдалень для обслуговування учасників та гостей 
олімпійських змагань. Такі кафе були встановлені в найбільш жвавих та 
найменш забезпечених капітальними підприємствами громадського харчування 
місцях. Після завершення Олімпійських змагань частина з них стала 
виконувати функції постійно діючих підприємств. 
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Цікавим є рішення модульних павільйонів на основі тентових та збірно-
розбірних металевих конструкцій з застосуванням природних матеріалів 
розроблених для організації періодичних святкових заходів в Набережних 
Човнах (Рис.2). 

Для розміщення мобільних комплексів експрес-обслуговування, які 
використовуються для обслуговування масових заходів епізодичного характеру 
з великою кількістю людей (спортивні змагання, фестивалі, конкурси, 
олімпіади, форуми, загальноміські виставки загальнодержавного та 
міжнародного значення тощо) необхідні значні вільні міські території. В 
залежності від масштабів заходу, розміщення може носити як локальний 
(зосереджений) характер, так і розосереджений. Для даних заходів, при їх 
локальному проведенні, використовуються значні рекреаційні об’єкти - парки, 
рекреаційні зони загальноміського значення, приміські зони відпочинку, 
спортивні комплекси загальноміського значення, площі загальноміського 
значення та центральні вулиці, а також резервні території. Об’єкти експрес-
обслуговування забезпечують необхідний рівень громадського обслуговування 
в залежності від потреб та характеру масового заходу, мають доповнюючу 
функцію. Обов’язковим видом обслуговування є торгівля, інформаційне 
обслуговування та швидке харчування, які забезпечують необхідний рівень 
обслуговування відвідувачів під час проведення святкових заходів. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. Фестиваль у Набережних Човнах, Росія 
 

При проведенні національних свят, фестивалів, загальноміських 
святкових заходів розміщення об’єктів експрес-обслуговування носить 
переважно розосереджений характер, вони розміщуються в центрах районного 
значення, таким чином забезпечуючи рівномірне обслуговування населення по 
території міста на час проведення масових заходів. 
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Об’єкти експрес-обслуговування, які використовуються для періодичних 
потреб міст в даному обслуговувані на час проведення періодичних, сезонних 
масових заходів (різдвяні ярмарки, святкова та сезонна торгівля), не 
потребують значних міських територій для їх розміщення, тому можуть 
розміщуватися як на центральних вулицях та площах, на пішохідних вулицях, 
так і в житлових районах, а також тяжіти до крупних громадських об’єктів. 

Надзвичайний потенціал у мобільних об’єктів експрес-обслуговування є у 
застосуванні їх при формуванні громадського обслуговування під час 
проведення Євро-2012 в Україні. Нажаль, у Києві існуюча система 
громадського обслуговування не в змозі забезпечити належний рівень 

Рис.3. Дипломний проект «Архітектурно-дизайнерська організація рекреаційних зон 
міста під час святкових заходів (на прикладі Труханова острова)», ст. Шабельникова Т., 

КНУБА, 2009 р. 
обслуговування вболівальників, що прибудуть для перегляду футбольних 
змагань. Водночас, саме за допомогою мобільних об’єктів можна створити 
відповідну святкову атмосферу, що не вплине на вигляд міста в подальшому, 
після закінчення змагань. 

Прикладом застосування мобільних об’єктів для комплексної організації 
громадського обслуговування під час проведення масових святкових заходів, 
зокрема Євро-2012, є дипломний проект студентки КНУБА Шабельникової Т. 
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«Архітектурно-дизайнерська організація рекреаційних зон міста під час 
святкових заходів (на прикладі Труханова острова)» (Рис 3). Проектом 
передбачено можливість періодичного включення у структуру рекреаційної 
зони мобільних об’єктів різного призначення для проведення святкових 
заходів. Площа Труханова острова становить близько 450 га. Тимчасовий 
мобільний комплекс, що буде встановлюватись на території острова для 
обслуговування вболівальників Євро-2012 має становити близько 20 га для 
запланованих 15 тисяч відвідувачів. Основними функціональними зонами 
комплексу є: видовищна зона (центральна частина острова), зона громадського 
харчування, фан-зони уздовж пляжів, зона тимчасового наметового містечка 
для проживання вболівальників [1]. 

Отже, застосування мобільних об’єктів та їх комплексів для організації 
святкових заходів різного характеру має значний потенціал, особливо у світлі 
проведення в Україні футбольних змагань Євро-2012.  
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Аннотация 
В статье проанализирована роль мобильных объектов экспресс-обслуживания в 

организации массовых праздничных мероприятий в городской среде. Выявлены 
специфические приемы в организации праздничной среды с помощью мобильных объектов 
экспресс-обслуживания. Ключевые слова: праздничные мероприятия, мобильные средовые 
объекты, мобильные комплексы экспресс-обслуживания. 

Annotation 
In the articles analyzed the role of mobile objects of express-service facilities in organizing 

mass celebrations in the urban environment. The specific techniques in organizing a festive 
environment with mobile objects of express-service facilities. Key words: festivities, environmental 
mobile objects, mobile complexes of express-service facilities. 
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підвісних стель з використанням сучасних матеріалів і виробів в інтер’єрах 
будівель громадського призначення. 
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сучасні матеріали. 

 
Сучасні підвісні стелі характеризуються широкою номенклатурою 

архітектурно-конструктивних типів з значним асортиментом лицьових 
елементів. Проте в практиці проектування і будівництва найчастіше 
використовують типові рішення підвісних стель з лицьовими елементами на 
основі мінеральної вати і прямокутною структурою розчленування поверхні. 
Поза увагою залишається цілий арсенал можливих художньо-декоративних 
рішень стель на основі сучасних матеріалів і виробів. 

Мета роботи — удосконалення архітектурних і дизайнерських рішень 
інтер’єрів будівель громадського призначення шляхом широкого використання 
різних прийомів композиції підвісних стель на основі сучасних матеріалів і 
виробів. 

Перш за все слід нагадати, що підвісні стелі виконують такі важливі 
функції, як покращення акустичних властивостей приміщень; приховання 
різних інженерних систем і комунікацій (вентиляційних, теплового обладнання, 
електричних і комп’ютерних мереж тощо); улаштування верхнього освітлення; 
нівелювання різнорівневої базової стелі або ж, навпаки, утворювання 
різнорівневої підвісної стелі; покращення теплоізоляційних властивостей 
конструкцій; запобігання пожежі тощо. 

Підвісні стелі складаються з підвісок, які дозволяють регулювати 
відстань лицьової частини від базової стелі, конструктивних і лицьових 
елементів. Саме лицьові елементи мають вирішальне значення при 
проектуванні інтер’єрів будівель. 

В якості лицьових елементів використовують мінераловолокнисті, 
мінераловатні і гіпсові плити; металеві рейки і панелі; решітки і світлопрозорі 
елементи, а також листові матеріали (гіпсокартон, ДСП, МДФ, OSB тощо). 
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Різновидністю підвісних стель є підшивні і натяжні стелі. Перші 
виконуються без застосування підвісок шляхом закріплення лицьових 
елементів до конструктивних елементів, які, в свою чергу, закріплюються 
безпосередньо до перекриття. Найчастіше в якості лицьових елементів 
використовують листові матеріали або ж рейкові елементи. Натяжні стелі, на 
відміну від підшивних, виконуються з тонкої полімерної плівки, яка в 
розігрітому стані закріплюється до спеціальних конструктивних елементів, які 
заздалегідь установлені на стінах. Після остигання плівка натягується, 
утворюючи таким чином ідеально гладеньку стелю. 

Як вже наголошувалося вище, найбільш широкого застосування зазнали 
підвісні стелі з використанням в якості лицьових елементів 
мінераловолокнистих або ж мінераловатних плит. Такі стелі забезпечують всі 
функціональні потреби, які можуть виникати в тому чи іншому приміщенні. До 
того ж, вони дозволяють вирішувати будь-які задачі з архітектурної композиції 
стелі в інтер’єрі. 

Перш за все, такі підвісні стелі характеризуються визначеністю структури 
поверхонь, яка утворюється стиками між суміжними елементами стелі. 

Графічна структура поверхні підвісних стель залежить, перш за все, від 
форми лицьових елементів, і тому дуже часто виглядає як система паралельних 
ліній або сітка, яка утворена прямокутними або трикутними модулями. 
Використання в архітектурі підвісних стель прямих ліній та їх сполучень стає 
важливим засобом утворення композиційної структури поверхні стель 
архітектурно «нейтральною». Якщо ж архітектурна композиція підвісної стелі 
буде ускладнюватися, то її поверхня втратить свої нейтральні властивості. Це 
стає особливо помітним, якщо в композицію підвісної стелі вводять додаткові 
ритми в однозначну метричну безперервність поверхні, яка утворена 
однорідними елементами. Порушення однорідності поверхні стелі досягається 
або шляхом застосування світлових акцентів, або ж шляхом одночасного 
використання кількох типів лицьових елементів стелі, які значно відрізняються 
один від одного формою, фактурою і кольором. 

Нейтральні властивості підвісних стель із стандартних лицьових 
елементів можуть бути успішно використані з метою оптимальної організації 
внутрішнього простору і утворення архітектурно-виразного середовища. 
Найкращий результат може бути досягнутий, якщо враховувати деякі важливі 
особливості механізму сприйняття людиною оточуючого середовища. 

Сутність механізму сприйняття міститься, перш за все в тому, що зорова 
увага людини проходить, як правило, в напрямку від менш активних об’єктів до 
більш активних, тобто від нейтрального фону до акцентів. Це один із прийомів, 
на якому базується композиційна структура багатьох інтер’єрів будівель 
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громадського призначення. Як правило, внутрішній простір, який має складну 
структуру, найбільш успішно вирішується у випадках використання 
нейтрального архітектурного фону з метою визначення акцентів-орієнтирів — 
своєрідних «точок відрахування», які допомагають людині знаходити в такому 
складному просторі «функціональний хід». 

Так, наприклад, нейтральні фонові архітектурні властивості ефективно 
виявляються в приміщеннях торговельного призначення по відношенню до 
самих різноманітних видів обладнання, асортименту товарів, знакам візуальної 
орієнтації та іншим матеріально-предметним елементам інтер’єрів. Це з 
успіхом використовують дизайнери з метою гармонізації складного 
внутрішнього простору сучасних великих торговельних залів. 

Проте, якщо окремі приміщення потребують індивідуального рішення 
підвісної стелі, яка б була не фоном, а виразним елементом інтер’єру, що 
привертає до себе увагу, фірми-виробники пропонують для вирішення такої 
задачі спеціальні елементи і деталі, які здатні змінити її зовнішній вигляд. 

Так наприклад, відома фірма Azmstrong розробила спеціальну накладку з 
полівінілхлориду, яка закріплюється до конструктивної несучої системи. За 
допомогою накладок можливо отримати, наприклад, рішення підвісної стелі у 
вигляді кессону.  

Для отримання хвилястої стелі розроблені спеціальні загнуті 
конструктивні елементи лицьового каркасу і, відповідно, гнучкі елементи 
заповнення. 

Значний декоративний ефект досягається при комбінованому 
застосуванні лицьових елементів підвісної стелі різної форми, фактури і 
кольору. Для таких цілей широко застосовують також решітчасті і дзеркальні 
лицьові елементи, які виготовляють з мінерального волокна (решітчасті) і з 
полімерних листових матеріалів, ламінованих фольгою (дзеркальні). 

Для утворення перепадів висоти підвісної стелі пропонуються спеціальні 
конструктивні несучі профілі і гнучкі або криволінійні лицьові елементи 
(рис.1). 

При влаштуванні підвісної стелі у великих за розмірами приміщеннях 
слід враховувати величину кута огляду поверхні стелі, яка залежить від висоти і 
площі приміщень, а також від їх конфігурації і пропорцій. Умови обзору 
впливають на характер і ступінь оптичних спотворень пластичної і графічної 
структури стель що, в свою чергу, може активно впливати на враження від 
внутрішнього простору в цілому. 
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Так, в приміщеннях з низькою стелею, решітчасті структури підвісних 

стель можуть зливатися, утворюючи таким чином однорідну безперервність, 
яка не виявляє графічного рисунка, який був передбачений проектом. 

Рис.1. Криволінійні підвісні стелі: а; б - з лицьовими елементами на основі 
мінеральної вати; в - криволінійна мінераловатна плитка; г - з лицьовими 
елементами з подовжених агіюміневих елементів.  
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Зорове сприйняття архітектури підвісних стель, їх композиційна 
структура (графічна побудова площини, її пластика) значною мірою залежать 
від того, при якому освітленні переважно має спостерігатися стеля: тільки при 
денному освітленні або тільки при вечірньому. 

Наприклад, підвісні стелі із заповненням глухими елементами світлих 
кольорів, в які вбудовані «точечні» світильники, у вечірній час, як правило, 
являє собою темну поверхню, на якій можна бачити тільки світлі плями джерел 
освітлення. 

В денні часи, при наявності вікон, такі стелі являють собою світлу 
поверхню, на якій, завдяки боковому освітленню, добре розрізняються 
найдрібніші деталі. Це надає можливість активно використовувати фактуру 
поверхні лицьових елементів стелі в архітектурі інтер’єрів як один із художньо-
декоративних засобів. 

Підвісні стелі, які мають на своїй поверхні прорізи або отвори 
(прямокутні, круглі тощо, в яких розміщені джерела освітлення), іноді 
утворюють стелі у вигляді двох рівнів. У вечірній час підвісна частина таких 
стель сприймається на тлі ділянок, які яскраво освітлені, як темна площина 
різної конфігурації або геометричного рисунку. У денні часи підвісні ділянки 
стель стають світлими (освітлені натуральним світлом завдяки вікнам або 
фасадному заскленню), а прорізи і отвори, разом з тим, виглядають як темні 
провали на тлі світлої площини стелі. Такі стелі, в залежності від 
співвідношення площі підвісної частини і отворів, можуть суттєво впливати на 
сприйняття висоти приміщень. Якщо ж отвори закриті світлопрозорими 
екранами-панелями, то в денний час стеля виглядає як світла однорідна 
площина. 

Підвісні стелі кесонного типу зберігають свою пластичну виразність як 
при денному, так і при вечірньому освітленні, набуваючи лише специфічну для 
кожного випадку моделіровку. 

Як вже наголошувалося вище, забезпечення верхнього рівномірного 
освітлення приміщення є одною з найважливіших функцій підвісної стелі. 

Задачі розподілу світильників можуть суттєво впливати на архітектуру 
підвісних стель і вибір лицьових елементів для їх влаштування. Можна 
виділити кілька основних прийомів розміщення штучних джерел освітлення в 
структурі підвісних стель: 

— відкрите випромінювання світлового потоку шляхом підвіски 
світильників або ж накладання на поверхню стелі; 

— часткова візуальна ізоляція джерел світла шляхом вбудовування в 
площину стелі або ж екрануванням лицьовими елементами стелі жалюзійного 
типу або ж решітками; 
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— повна ізоляція світильників шляхом їх розміщення по зовнішньому 
периметру стелі в проміжку між площиною стелі і стінами, або ж за спеціально 
закріпленими карнизами; 

— повна ізоляція світильників шляхом розміщення за світлорозсіючими 
панелями. 

При відкритому випромінюванні світлового потоку часто 
використовують «точечні» світильники, які розміщують або рівномірно по всій 
поверхні, або ж групують у вигляді плям чи ланцюжків, конфігурація яких 
обумовлена функціональною сутністю приміщення. Це має відношення, перш 
за все, до приміщень, в яких необхідно організовувати і направляти потоки 
людей без використання знаків візуальної орієнтації (наприклад, в фойє, у 
вестибюльних групах при складному планувальному рішенні тощо). 

Функціональні особливості інтер’єрів можуть бути визначені і 
підкреслені також протиставленням ділянок підвісних стель з різними за 
фактурою або формою лицьовими елементами, в які вмонтовані «точечні» 
світильники, а також шляхом розміщення окремих ділянок стелі на різних 
рівнях, що дозволяє використовувати такі ж само світильники у сполученні з 
віддзеркаленим або ж так званим «карнизним освітленням». Подібні 
композиційні прийоми утворюють цікаві зорові ефекти багатоплановості 
сприйняття верхнього ярусу внутрішнього простору, які можна зустріти в 
різних за призначенням інтер’єрах (зали ресторанів, кафе, актові зали, 
приміщення для проведення засідань тощо). Прийоми розміщення світильників, 
які наведені вище на прикладі підвісних стель з лицьовими елементами на 
основі мінерального волокна, застосовують також і при влаштуванні освітлення 
в структурі підвісної стелі з алюмінієвих сплавів. Найчастіше використовують 
рейкові елементи, які закріплюють до перекриття за допомогою металевих 
гребінок (стрингерів). Рейкові лицьові елементи також дозволяють утворювати 
багаторівневу стелю, арки, кути тощо. При оформленні інтер’єрів іноді 
використовують рейки різної ширини і кольору, декоративні вставки тощо.  

З рейковими стелями використовують світильники будь-яких типів. 
Отвори під них можна робити за допомогою ножиць. Випускаються і 
спеціальні світильники для рейкових стель, які являють собою подовжені 
панелі (довжиною до 1,5 м) з люмінісцентними лампами, відбивачі і 
декоративні решітки. 

З натяжними стелями також можна використовувати будь-які 
світильники, але з обмеженою потужністю: лампи накалювання — до 60 Вт, 
галогенні — 35 Вт. Світильники кріпляться до основної стелі, а в натяжній 
стелі для них роблять отвори, які оклеюються по периметру спеціальним 
теплоізоляційним кільцем.  
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Крім світильників на стелі можуть влаштовуватись й вентиляційні грати, 
підвісні внутрішні блоки спліт-системи кондиціювання, індикатори диму. 
Асортимент плівок для натяжних стель за кольором і фактурою необмежений. 
Значний інтерес являють художні стелі і стелі-тенти, а також антимікробні і 
протигрибкові плівки, які рекомендовані для використання в приміщеннях 
лікарень (рис.2;3). 

Для ресторанів, барів, кафе, залів дискотек тощо до основного освітлення 
рекомендується додавати так зване освітлення «зоряне небо». Воно розроблено 
на базі оптико-волоконної світлоустановки. В залежності від розміщення 
оптиковолоконних ниток — без проколу натяжного полотна чи з ним, є 
декілька засобів монтажу «зоряного неба». Оптиковолоконні нитки можуть 
просто кріпитися до внутрішньої сторони натяжного полотна. Тоді при 
денному освітленні ми бачимо гладку натяжну стелю, на якій з темнотою 
замерехтять зірки. Якщо кінчики волокна проколюють плівку натяжної стелі й 
виходять на її поверхню, зірки яскраво мерехтять та змінюють колір. 
Незвичайним буде «зоряне небо», яке створене за допомогою 
оптиковолоконних ниток та кристалів swarovski. 

Наведені вище прийоми архітектурної композиції підвісних стель, а 
також матеріали і вироби, які використовують для розробки одного з 
найважливіших елементів інтер’єрів будівель громадського призначення, лише 
частково торкаються даної теми. Об’єм статті не дозволяє повністю розкрити і 
показати весь спектр художньо-декоративних можливостей сучасних підвісних 
стель. 

Роботу слід продовжити в напрямку створювання спеціального посібника 
з раціонального застосування сучасних опоряджувальних матеріалів і виробів 
(включно і підвісних стель). 
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Рис.2. Розташування світильників 
в підвісних стелях: а - за 
решітковою підвісною 

стелею; б - приклад 
влаштування прихованих 
світильників в акустичній 

стелі; г - розташування 
світильників за жалюзі. 
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Анотация 

Приведены приемы формирования архитектурной композиции подвесных 
потолков с использованием современных материалов и изделий в интерьерах 
общественных зданий. 

Ключевые слова: подвесные потолки, зрительное восприятие, приемы 
композиции, современнные материалы. 
 

Annotation 
Unfold above are the architectural composition formation principles that base 

on usage of modern materials and products in the interior of the buildings for 
communal purpose. 

Key words: suspended ceilings, visual perception, composition principles, 
modern materials.  
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ПОНЯТТЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ ТА 
ПРОГРАМИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ

Анотація: у даній статті подано визначення та характеристику 
багатофункціональних культурних центрів, подано основні структурні 
відмінності  та висвітлено ключові підходи до їхнього формування. 

Ключові слова: багатофункціональний культурний центр, функціональне 
наповнення, громадський простір, урбо-інтеграція. 

 
Постановка проблеми. 
Потреба в спорудженні таких комплексів виникла з розвитком культурної 

сфери життя, зі значною урбанізацією міст та з появою нових підходів до 
просторової організації культурних функцій в архітектурі. Багатофункціональні 
культурні центри дають змогу формувати нові громадські простори, структурні 
зв’язки та типологічні одиниці. Важливою характеристикою таких центрів є 
можливість їхнього потенційного розвитку та трансформації. 
Сучасна модель суспільства, соціальні та економічні чинники мотивують до 
глобального переосмислення та зміни підходів до проектування. Основним 
структурним елементом в проектуванні все частіше стає не функція, а 
громадський простір. Відчуття та настрій не менш пріоритетні за 
функціональність. 

Культурні центри створюють нові способи взаємодії мистецьких та 
культурних функцій і підносять їх на якісно новий рівень. Такі споруди 
забезпечують можливість сучасної інтерпретації традиційних культурних 
цінностей та їхню інтеграцію як в структурі міст, так і в духовних потребах 
людини. 

Мета.
Виявлення поняття культурних центрів, визначення програм їхнього 

розвитку та формування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема багатофункціональних культурних центрів є досить масштабною та 

комплексною. Культурні центри створюються на основі існуючих та 
розроблених принципів формування культурно-видовищних об’єктів. Певною 
мірою, багатофункціональний культурний центр не є культурно-видовищною 
одиницею, а способом їх взаємодії. Публікації висвітлюють лише реалізовані 
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проекти культурних центрів, оскільки це поняття є новим для архітектури.  
Очевидно, що дослідження даної теми вкрай необхідні та допоможуть у 
створенні якісної та стійкої архітектури багатофункціональних культурних 
центрів. 

Обговорення питання
Багатофункціональні культурні центри – будівлі та комплекси будівель, 

котрі поєднують  в собі  культурні, зокрема, мистецькі  функцій  та  формують 
нові можливості та способи їх взаємодії. 
Функціональне наповнення – це саме той критерій, який дає змогу визначити 
поняття культурного центру. Враховуючи досліджені культурно-видовищні 
об’єкти, видно що формулювання «культурний центр» не несе за собою чітко 
визначеного набору функціональних одиниць. Більше того, сам термін 
піддається класифікації. За функціональним наповненням культурні центри 
поділяють на: 

- мистецькі музеї; 
- музичні центри; 
- центри виконавських мистецтв; 
- мистецькі центри; 
- культурні центри (в найширшому розумінні, якщо функціональне 

наповнення об’єднує вище перелічені). 
Проаналізувавши наповнення кожного з видів культурного центру, 

помітно, що основними функціями культурного центру є: 
- театр; 
- музика; 
- танець. 
Формування культурних центрів може базуватись, як на одній із функцій, 

так і на їхньому поєднанні в довільному форматі. Саме розвиток 
функціонального наповнення та потреба в його синтезі стимулювали утворення 
кожного з видів культурного центру. 

Мистецькі музеї відрізняються від звичних для нас музеїв набором 
додаткових функцій та особливістю їх взаємодії. Окрім самого музею, в таких 
будівлях можуть розміщуватись навчальні аудиторії для тематичних занять, 
художні студії, тематичні кафе та інше. 

Музичні центри характеризуються нарощенням власної тематичної 
структури та розвитком музики, як мистецтва. До структури музичного центру 
можуть входити окрім сцен та репетиційних залів, навчальні приміщення, 
експозиційні та торгівельні площі. [6] 
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Центри виконавських мистецтв характеризуються наповненням певними 
мистецькими одиницями виконавського спрямування або їхнім комплексом. 
Мова йде про театр, музику та танець. 

Мистецькі центри розширюють набір функцій. Такі центри носять більш 
демонстраційний характер. Вони ілюструють стан та особливості сучасного 
культурного розвитку. 

Культурні центри – найбільш широке наповнення мистецькими 
функціями. Характеризуються довільним синтезом культурно-видовищних 
одиниць. 
Незалежно від виду культурного центру, існує один спільний та основний 
елемент, що поєднує всі функції між собою та наближує їх до відвідувачів. Це 
громадський простір. 

Саме громадський простір є незмінним та об’єднуючим елементом в 
структурі культурного центру. Він є базовою комунікацією та основою 
сприйняття простору комплексу. Форма та розташування громадського 
простору є абсолютно вільною та синтезується в залежності від особливостей 
функціонального наповнення. [ 1 ] 

Громадський простір є головним зв’яком в структурі функціональних 
оболонок комплексу. Принципи їх взаємодії: 

- централізований; 
- лінійний; 
- дифузний. 
Централізований – ядро комплексу є головним і центральним елементом. 

Навколо нього розміщуються другорядні елементи структури. Ядром може 
бути основний функціональний об’єм, що формує ідентичність культурного 
центру. 

Лінійний – всі елементи структури рівнозначні. Доступ до них 
здійснюється одним центральним зв’язком. Притаманний для центрів 
виконавських мистецтв. Функціональні одиниці тематично пов’язані. 

Дифузний – в даній формі доступ до функціональних центрів не 
обмежується визначеною програмою. Максимально вільне сполучення. 
Принципи взаємодії функціональних оболонок допомагають краще 
структурувати механізм культурного центру та визначити програму його 
розвитку. 

Ключовим питанням для розуміння змісту культурного центру є момент, 
коли культурно-видовищний об’єкт стає, власне, культурним центром. 
На перший погляд, окремі культурно-видовищні одиниці забезпечують 
необхідну і достатню функціональну структуру для автономного існування. З 
відповідним набором приміщень та дотриманням нормативної документації, 
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можна забезпечити якісне функціонування культурно-видовищної будівлі чи 
комплексу. Такі будівлі добре справляються з покладеними на них функціями 
та завданнями. [1] 

Проте, саме автономність та замкненість культурно-видовищних одиниць 
унеможливлює їхній розвиток. Кожен вид мистецтва з часом розвивається та 
набуває більшого значення. Цей процес супроводжується появою абсолютно 
нових підходів до його сприйняття та постійним розширенням 
функціонального наповнення. Більше того, відповідно до процесів загальної 
глобалізації всіх сфер людської діяльності, як виробничої, так і наукової та 
культурної, мистецтво вимагає об’єднання та розширення своєї діяльності. [ 5 ] 

Поштовхом до появи культурних центрів була не комерціалізація 
мистецтва, а його розвиток. Перетворення музею в мистецький музей 
відбувається тоді, коли постає потреба в еволюції його функціонального 
наповнення. З’являється потреба в навчальних приміщеннях, додаткових 
тематичних експозиційних площах, кіно-проекційних залах, приміщень для 
аукціонів, художніх студій… Музей перетворюється з місця для споглядання 
культурного розвитку в простір для розвитку культури. Саме в цьому різниця 
між культурно-видовищною одиницею та культурним центром. Важливо 
пам’ятати, що при створенні культурних центрів, потрібно формувати не 
замкнуту структуру, а механізм, котрий здатний до саморозвитку та суспільної 
інтеграції. [2] 

Багатофункціональний культурний центр – це складна об’ємно-
просторова структура, котра вимагає комплексного підходу до її проектування. 
Особливістю культурних центрів є їхній масштабний вплив на структуру міста. 
Якщо поділити механізм функціонування міста на кілька рівнів: транспортний, 
функціональний та ландшафтний, то великі культурні центри впливають на 
кожен з цих рівнів. 

Розглянемо детальніше процес інтеграції культурного центру в 
урбаністичну структуру. Кожне місто має визначені напрямки розвитку та 
функціональне зонування. Відповідно до генеральних планів міст, території для 
розміщення об’єктів різного функціонального призначення є чітко 
визначеними. Це дозволяє контролювати розвиток міста та забезпечити 
відповідні комунікації для якісного зв’язку всіх його територіальних одиниць. 
При створенні культурних центрів міського значення, потрібно враховувати 
наступні фактори: 

- урбаністичний контекст; 
- мережу транспортних та пішохідних комунікацій; 
- перспективи розвитку прилеглих територій; 
- економічну складову. 
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Вплив саме цих факторів випливає зі специфіки самого об’єкту. 
Урбаністичний контекст диктує форму, архітектурно-планувальні особливості 
комплексу та привабливість місця його розташування. Цей фактор найчастіше є 
ключовим у створені образу культурного центру. Він формує об’єм та визначає 
особливості візуального сприйняття. 

Існуюча мережа комунікацій є вирішальною при проектуванні 
пішохідного та транспортного доступу до об’єкту. Залежно від існуючої 
ситуації, культурний центр може бути елементом вже створеної системи 
комунікацій або покращувати її чи формувати нову. Так, як 
багатофункціональні культурні центри розраховані на велику кількість 
відвідувачів, відчутно зростає навантаження на транспортну мережу міста при 
доступі до комплексу. В багатьох випадках створюються додаткові транспортні 
шляхи, дороги, розв’язки, площі, …тощо. Покращення транспортної мережі є 
обов’язковим, оскільки істотне збільшення автомобільного та пішохідного 
навантаження при спорудженні культурних центрів неминуче. [3] 

Вибір місця розташування культурного центру – відповідальне завдання з 
точки зору розвитку структури міста та економічної рентабельності. Існує 
кілька підходів до вибору ділянки для розміщення культурного центру: 

- планова інтеграція; 
- реструктуризація; 
- перспективний розвиток. 

Метод планової інтеграції полягає у спорудженні культурних центрів на 
відведених генеральним планом територіях із проектованою транспортною 
мережею та із врахуванням територіального устрою. 

Реструктуризація передбачає нове освоєння існуючих територій, 
функціональне призначення яких застаріле або вимагає змін. Такий метод 
найбільш поширений при проектуванні у щільній сформованій 
містобудівельній організації. Характерний для колишніх промислових районів 
та територій, наближених до центральної частини міста. Прикладом є 
ревіталізація промислової фабрики в галерею Tate Modern на березі Темзи в 
центрі Лондона. 

Перспективний розвиток найбільш складний та довгостроковий. Даний 
підхід використовується у випадку, коли культурний центр стає елементом 
притягання та формує навколо себе нову урбаністичну структуру. Проект 
WKCD – культурний район в Гон-Конгу. Територія, виділена містом для 
освоєння виключно під культурну функцію. Цей район повинен стати новим 
громадським центром та формуватиме собою силует західної берегової лінії 
Гон-Конгу. 
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Економічна складова культурного центру важлива для забезпечення 
постійного функціонування проектованого комплексу. Саме економічна 
рентабельність значною мірою впливає на функціональне наповнення 
культурного центру. Такі комплекси є великим механізмом з набором окремих 
одиниць, котрі повинні забезпечити як автономну роботу, так і загальне 
функціонування комплексу. Прикладом вдалої програми розподілу елементів 
культурного центру є поділ їхнього функціонування за часом. При розподілі 
годин роботи окремих структурних одиниць, забезпечується цілодобове 
функціонування комплексу. Відповідно, така структуризація впливає також на 
якісний розподіл навантаження транспортної системи міста та дозволяє 
керувати і передбачати збільшення концентрації людських потоків. Отже, 
унеможливлює виникнення перевантажень транспортних та пішохідних 
зв’язків. [4] 

На основі вище сказаного, можна класифікувати багатофункціональні 
центри за програмою урбо-інтеграції, як: 

- функціональна одиниця; 
- комплекс; 
- містобудівельну структуру. 
Функціональна одиниця – окрема будівля, інтегрована в структурі міста. 

Найбільш поширена при методі планової інтеграції та більш залежна від 
факторів урбаністичного контексту та  мережі транспортних та пішохідних 
комунікацій. 

Комплекс – культурний центр займає велику частину мікрорайону та 
відчутно впливає на нього. Характерний для реструктуризації та планової 
інтеграції. Значно мірою враховує урбаністичний контекст, мережу 
транспортних та пішохідних комунікацій та економічну складову. 

Містобудівельна структура – відведена в генеральному плані міста 
територія (район) для створення культурного осередку. Максимальний вплив на 
місто. Формує подальший розвиток прилеглих територій. Така модель урбо-
інтеграції враховує абсолютно всі можливі фактори впливу та вимагає 
системного підходу до проектування. 

Висновки
Урбаністичний контекст диктує форму, архітектурно-планувальні 

особливості комплексу та привабливість місця його розташування. Цей фактор 
найчастіше є ключовим у створені образу культурного центру. Він формує 
об’єм та визначає особливості візуального сприйняття.  

Формування культурних центрів може базуватись, як на одній із функцій, 
так і на їхньому поєднанні в довільному форматі. Саме розвиток 
функціонального наповнення та потреба в його синтезі стимулювали утворення 
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кожного з видів культурного центру. В статті висвітлено аналіз принципів 
взаємодії громадського простору з функціональними одиницями. 

Важливість організації зовнішнього середовища у відповідності до 
структури культурного центру пояснюється здатністю комплексу до 
саморозвитку та інтеграції в урбаністичну і ландшафтну структуру міста. Для 
забезпечення якісного емоційного сприйняття комплексу, подано моделі 
організації середовища. 
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Аннотация: в статье кратко рассмотрены вопросы проектирования и 
современного состояния архитектуры высших учебных заведений 
архитектурно-строительного профиля в странах Ближнего Востока и Средней 
Азии. 

Ключевые слова: архитектура ВУЗов, динамика развития, современное 
состояние, динамика перспективного роста. 
 

В экономическом развитии любой современной страны культура и 
образование всегда играют основополагающую роль. Особенно это важно в 
образовании высококвалифицированных специалистов в отрасли строительства 
и архитектуры. Бережное отношение к национальному культурному достоянию 
страны и, в тоже время, учет современного уровня развития передовых 
мировых технологий в строительстве – это две самые главные задачи будущего 
архитектора, нынешнего студента. Подготовка подобных специалистов может 
осуществляться в соответствующих архитектурно-строительных 
университетах. 

Именно образование является основой прогресса в любой отдельно 
взятой стране, а капиталовложения в подготовку молодых специалистов 
являются самыми надежными долгосрочными инвестициями. Невозможно 
представить себе современное динамично развивающееся государство без 
большого количества высококвалифицированных специалистов в области 
науки и техники, медицины, культуры, современных технологий, 
прогрессивных нанотехнологий и других отраслей народного хозяйства. 

Особое место здесь необходимо отвести образованию в области 
архитектуры и строительства, потому что выпускники именно строительных 
учебных заведений не только создают материальные ценности, но и являются 
творцами окружающей среды больших городов-мегаполисов, создателями 
неповторимых архитектурных ансамблей. Именно поэтому специалисты 
подобных профессий сами должны учиться в зданиях и комплексах с 
наилучшим образом организованными функционально-планировочными и 
объемно-пространственными решениями. Специфика обучения в современных 
средних специальных учебных заведениях, строительных техникумах и вузах 
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предусматривает определенные особенности их архитектурно-планировочной 
организации. 

Не вызывает сомнений, что для удовлетворения растущих требований и 
нужд строительной отрасли необходимо обеспечить достаточное количество 
высококвалифицированных дипломированных специалистов, готовых 
приступить к работе сразу же после окончания института. Социальное развитие 
общества, прогресс науки и техники требуют постоянного усовершенствования 
высшего образования, открытия новых учебных заведений, модернизации 
действующих. 

Особое значение имеет анализ практики проектирования и строительства 
зданий университетов в странах Ближнего Востока и Средней Азии с 
характерными традициями мусульманской и арабской культуры. Подобная 
архитектура уходит своими корнями в глубокую старину, когда закладывалась 
структура современных городов с характерной поквартальной застройкой 
небольшой высоты с незначительными доминантами мечетей и минаретов. 

Современная архитектура университетов вообще и университетов 
архитектурно-строительного профиля в частности, формируется в уже 
сложившейся системе больших и крупных городов. Эти университеты могут 
быть запроектированы недалеко от центра города, но из-за большой плотности 
застройки и дороговизны земли в центральной части мегаполисов такие 
университеты могут быть скорее точечными (полифункциональными). Это 
безусловно повлечёт значительный рост этажности университета, что не 
характерно для учебных заведений вообще. 

В мировой практике, как и в огромном мусульманском мире, 
проектирование и строительство университетов с учетом их перспективного 
роста осуществляется в основном в зоне контакта городской и пригородной 
застройки. Так, на картах многих современных мегаполисов высшие учебные 
заведения и университетские городки размещаются по периметру города. С 
одной стороны - это дает возможность удобной транспортной доступности к 
ВУЗу, а с другой - возможность его перспективного роста с расширением и 
пристройкой. 

Все вышесказанное можно иллюстрировать следующими примерами. На 
(рис. 1) проведен анализ опыта архитектурно-планировочной организации 
строительно-архитектурных ВУЗов Сирии, крупных учебных учреждений 
находящихся в черте большого города. Например, университет в г. Дамаске - 
крупнейший в регионе многопрофильный образовательный центр, 
строительство которого было завершено в XX ст. (рис. 1.А). Оригинальное 
архитектурное решение было предложено иностранной фирмой. 
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рис. 1: Опыт формирования ВУЗ на территории Сирии. 
Крупные университетские комплексы в черте города. 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 307

Генеральный план университетского комплекса представляет сегмент 
радиально кольцевой системы в виде стрелы с натянутой тетевой лука. 

Такая форма дает возможность в виде композиции диссиметрии 
разнопольно разместить по обе стороны центральной оси (главной улицы) 
основные факультеты, администрацию, спортивное ядро и т.п. В университете 
насчитывается 13 факультетов с более чем 1200 учащихся. Архитектурно - 
строительные факультеты (корпуса) находятся в центре комплекса, имеют 
удобную функциональную связь с администрацией и спортивным ядром. 
Количество студентов, обучающихся на архитектурном факультете - 300, на 
строительном факультете - 400 человек. 

Недалеко от Дамаска находится крупный сирийский город Алеппо, в 
структуре которого удачно разместился национальный университет (рис.1.Б). 
Здания университетского комплекса с явно выраженной архитектурой 80-х 
годов XX столетия. Комплекс на 25 лет старше рассматриваемого раньше 
дамасского университета и в 10 раз меньше его. Благодаря тому, что он 
проектировался на определенное (не большое) количество студентов, комплекс 
гармонично вписался в структуру окружающей застройки и, в результате, имеет 
точечную полифункциональную схему размещения на генплане. Здание 
университета находится в удобном месте, на пересечении транспортных 
артерий, неподалеку от важных городских транспортных развязок с 
соблюдением необходимых радиусов транспортной и пешеходной доступности. 
В университете обучается 8000 человек, есть 10 факультетов, самыми 
крупными из которых являются строительный (300) и архитектурно - 
художественный факультет (200). В обоих случаях архитектура университетов 
является европеизированной и не находится под влиянием местных традиций и 
особенностей национальной архитектуры Сирии. 

Такие факторы, как потребность повышения конкурентоспособности 
строительной отрасли, недостаточная вместимость и моральное устаревание 
существующих высших учебных заведений указывают на потребность в 
строительстве новых учебных зданий и комплексов и модернизации 
существующих, главными задачами которых являются: 

- подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных 
на рынке труда, переподготовка и повышение их квалификации; 

- развитие творческих, духовных и физических возможностей 
личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа 
жизни; 

- приобщение к достижениям мировой и отечественной культуры, 
изучение истории, обычаев и иранских традиций; 
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- внедрение новых технологий обучения, информатизация высшего 
профессионального образования, выход на международные глобальные 
коммуникационные сети. 

Несмотря на то, что проблематика проектирования и строительства 
учебных зданий широко изучалась в мире с различных исследовательских 
позиций, существующие теоретические и практические наработки не всегда 
возможно применить к сложным климатическим условиям и широкому 
использованию традиций местного зодчества. 

Еще более продолжительный период истории, благодаря своей 
географической близости к Европе, находится под европейским влиянием еще 
одна мусульманская страна - Турция. В архитектуре ВУЗов Турции XX века 
особенно ощущаются черты европейского функционализма с его 
конструктивностью и рациональностью фасадов и планов. Например, 
государственный технический Университет в Стамбуле, можно сравнить по 
значимости с Киевской Политехникой (рис. 2.А). Это ведущее учебное 
заведение Стамбула и страны имеет 12 факультетов и более 15000 учащихся. 
Количество студентов на архитектурном факультете - 500, на строительном 
факультете - 400 человек. Комплекс университета состоит из линейных и 
периметральных учебных корпусов, рационально размещенных на участке, 
отведённом под застройку. 

За последние десятилетия Турция, благодаря грамотной экономической 
политике во многих отраслях бизнеса, науки и техники, осуществила 
значительный прорыв в двадцатку самых развитых стран мира. Осуществить 
подобную стратегию удалось только благодаря образованию и подготовке 
высококвалифицированных специалистов в местных и зарубежных 
университетах. 

На рис. 2.Б проанализировано архитектурно-планировочное решение 
университета Билкент в г. Анкара с точечной схемой размещения основных 
учебных корпусов. Рациональная схема размещения зданий комплекса 
продиктована функционально - планировочной структурой университета все 
учебные корпуса равноудалены от администрации ВУЗа, спортивного ядра и 
рекреационных зон. В университете на факультетах одновременно обучается 
более 9000 студентов, 300 из которых - на архитектурном, и 150 - обучаются на 
художественном факультете. Окаймлённый транспортными артериями и 
развяками, комплекс словно находится на своеобразном острове, размещенном 
в зоне контакта города и пригорода. 

Анализ опыта формирования архитектуры высших учебных заведений на 
территории Алжира показан на (рис. З.). Заметно влияние европейской 
стилистики функционализма на архитектуру алжирского государственного 
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университета в г. Бискра. Точечная схема полифункционального размещения 
основных зон носит довольно оригинальный характер большие лекционные. 

рис. 2: Опыт формирования ВУЗ на территории Турции. 
Крупные университетские комплексы на периферии города. 
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рис. 3: Опыт формирования ВУЗ на территории Алжира. 
университетские комплексы рассредоточенного в черте города. 

 
Aудитории находятся над входными и вестибюльными помещениями, 

чем существенно подчеркивают входную группу. 
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Cтальные более мелкие аудитории словно «нанизываются» на ось 
коридоров по периметру. 

План каждого факультета довольно рационален, поскольку в его 
точечной схеме сконцентрированы все необходимые функциональные зоны 
ВУЗа. Здесь находится один из самых крупных архитектурных факультетов 
(более 1000 человек) в регионе. Общее количество учащихся - более 1200 
человек на 13 дневных факультетах, 6 из которых имеют вечернее и заочное 
отделение. Лекционные аудитории имеют значительную накопительную и 
рекреационную зону для зрителей. 

Анализируя алжирскую архитектуру университетов архитектурно-
строительного профиля, необходимо отметить, что в этой бывшей колонии 
Франции находится много французских архитектурных школ и, в силу 
географической близости североафриканской мусульманской страны к Парижу 
(как к Мекке мировой архитектуры), в решении ее площадей, улиц и городов 
часто угадываются «нотки» зодчества французских городов Нанте, Тулузы, 
Бордо, Лиона. В тоже время, Государственный университет в г. Бискре (рис. 3.) 
органично вписываясь, в существующую структуру генерального плана города, 
в эстеръерах и интерьерах сохранил неповторимую национальную колористику 
и архитектурно-художественную выразительность: в решении оконных 
проемов на фасадах, вертикальной и горизонтальной солнцезащиты, фонтанов, 
теневых навесов и, парапетов над плоскими крышами университетских 
корпусов. Из-за больших сезонных температур, над верхними этажами учебных 
корпусов почти всегда устраивается дополнительный технический этаж, что 
значительно смягчает микроклимат в аудиториях и кабинетах в жаркое время 
года. Кроме того, университет оснащен всеми современными техническими 
средствами обучения и оборудованием, плазмовыми дисплеями, лингафонными 
и компьютерными классами, видео активными досками – дисплеями, 
Интернетом и т.п. 

Но, чтобы формировать такую среду грамотно, необходимо постоянно 
приглашать высококвалифицированных зарубежных специалистов, готовить 
молодежь за рубежом, или формировать отечественную сеть архитектурно- 
строительных вузов, которые существенно поднимут уровень подготовки 
инженеров-строителей, архитекторов и многих других профессионалов в 
данной отрасли. 

Поскольку на Ближнем Востоке и Средней Азии на сегодняшний день 
практически отсутствуют специализированные архитектурно-строительные 
университеты, а факультеты этого профиля обучения при разных вузах страны 
имеют довольно неразвитую материальную базу, что влияет на уровень 
подгоовки специалистов, то назревает острая необходимость в комплексном 
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формировании сети подобных учебных заведений и разработке рекомендаций 
по проектированию их архитектурно-планировочных решений. 
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Анотація 
В статті коротко розглянуто питання проектування і сучасного стану 

архітектури вищих навчальних закладів архітектурно-будівельного 
спрямування в країнах Близького сходу та Середньої Азії. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, архітектура ВНЗ, динаміка 
розвитку, сучасний стан архітектури, динаміка перспективного розвитку. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРІВ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Анотація: розглядається функціонально-планувальна організація центрів 
соціально-психологічної реабілітації людей з порушеннями слуху, вплив 
реабілітаційного процесу та фізіологічних особливостей даної групи населення 
на формування архітектурного простору. 

 
Ключові слова: функціонально-планувальна організація,соціально-

психологічна реабілітація, центр реабілітації, люди з порушеннями слуху. 
 
Актуальність.
Приблизно 10% всього населення планети мають ті чи інші порушення 

слуху. За оцінками, 500 мільйонів людей у всьому світі страждають глухотою 
чи мають проблеми зі слухом. 80% глухих людей і людей з порушеннями слуху 
живе у країнах з низьким і середнім доходом. 

Основні причини порушень слуху, які можна попередити заздалегідь, в 
країнах з низьким і середнім доходом - це інфекції середнього вуха, надмірний 
шум, неналежне використання деяких ліків, проблеми під час пологів та 
інфекції. 

В Україні за статистикою, порушеннями слуху - в результаті травми, 
хвороби або через вроджені вади - страждає кожна дев'ята людина.

Зараз в Україні діє 32 школи для глухих дітей і 26 шкіл для слабочуючих. 
А також низка культурних, оздоровчих та реабілітаційних центрів. Але центри 
саме соціально-психологічної реабілітації та адаптації відсутні, що робить 
реабілітаційний процес в Україні не повним. 

За даними УТОГ в Україні аудиторія глухих становить близько 
100тис.осіб. 

В Києві майже 6 тис. чоловік глухих. 
В України сьогодні налічується 186тис. дітей-інвалідів, а за даними 

ЮНІСЕФ прогнозується 212тис. хворих дітей. 
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Постановка задачі. 
Дослідження функціонально-планувальної організації центрів соціально-

психологічної реабілітації для людей з вадами слуху.

Аналіз останніх досліджень.
Дослідження функціонально-планувальної організації даного виду 

будівель базується на наукових працях із загальнотеоретичних та типологічних 
питань містобудування і архітектури. Загальнотеоретичні роботи вивчалися в 
працях В. І. Єжова, Ю. Г. Рєпіна, О. Л. Підгорного, В. О. Тімохіна та ін. 
Принципи проектування спеціалізованих житлових будинків для інвалідів 
вивчалися в працях К. В. Бобкової, Г. Д. Яблонської та ін. Особливості 
формування громадських будівель з можливістю користування інвалідами 
вивчалися в працях В. В. Куцевича, Л. М. Ковальського, В. І. Проскурякова, 
Ю. В. Скляренко, В. І. Соченка, В. П. Уреньова. Формування архітектурного 
середовища пристосованого для інвалідів вивчалися в працях Ю. М. Белоконя, 
М. М. Дьоміна, Т. Ф. Панченко. Проблеми типологічної та просторової 
організації розглядалися в працях Степанова В. К. (принципи формування 
лікувально-навчальних центрів для інвалідів), Наумова С. Ф. (принципи 
формування учбово-реабілітаційних центрів для інвалідів), Нікольської А. Я. 
(містобудівні принципи формування системи будинків та споруд з можливістю 
використання інвалідами), Бармашиної Л. Н. (принципи та методичні основи 
формування середовища для маломобільних груп населення з урахуванням їх 
специфічних особливостей, основи організації міських територій). 

Основна частина.
Особливості реабілітаційного процесу.
В широкому розумінні реабілітація— це відновлення в правах, в медико-

біологічному значенні — лікувально-відновлювальні заходи. 
Реабілітація — це система державних, соціально-економічних, 

психологічних, медичних, професійних, педагогічних заходів, спрямованих на 
відновлення здоров’я людини, її працездатності та соціального статусу, котра 
базується на біологічних, соціально-економічних, психологічних, морально-
етичних та науково-медичних принципах.[1,3] 

Виділяють 3 основних етапи реабілітаційної програми (рис.1). 
Реабілітацію можна розглядати як процес, спрямований на багатогранну 

допомогу хворим та інвалідам для досягнення ними максимально можливої при 
певному захворюванні фізичної, психічної, професійної, соціальної та 
економічної повноцінності. [3] 
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Рис.1 
Реабілітація включає ряд основних аспектів: медичний, фізичний, 

психологічний, професійний (трудовий) та соціально-економічний. [2,3] 
Психологічний аспект реабілітації спрямований на корекцію психічного 

стану, адаптацію до побутового та соціального середовища, а також 
формування правильного ставлення до лікування, рекомендацій лікаря, 
виконання реабілітаційних заходів. В результаті формується психологічна 
впевненість у досягненні мети реабілітаційного процесу. 

Професійний аспект передбачає адаптацію на робочому місці. 
Соціально-економічний аспект базується на відновленні порушених 

суспільних зв’язків, усуненні соціальних та фінансових обмежень. [2] 
 
Функціонально-планувальна організація.
Комплекс соціальних ознак життєдіяльності інвалідів якісно відрізняється 

від таких ознак звичайних людей тим, що їх спосіб життя через відсутність 
умов щодо інтеграції у суспільство носить вимушено ізольований характер.  

Кожному типу громадських закладів притаманні певні особливості 
функціонально-планувальних рішень. В реабілітаційному центрі необхідно 
забезпечити чітку структуру зонування, розподіл людських потоків. [4,5] 

В центрах соціально-психологічної реабілітації доцільно буде 
використовувати наступні прийоми групування приміщень: 

1. По кількості людей:
- індивідуальної терапії; 
- групової терапії; 
- багатофункціональні простори загального користування; 
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2. По призначенню:
- основні; 
- допоміжні; 
- адміністративні; 

3. По етапам реабілітації:
- психологічної реабілітації; 
- соціальної реабілітації; 
- професійної реабілітації; 
- консультативні; 

4. По віковим групам:
- дитячі; 
- підліткові; 
- для дорослого населення; 

Інтер’єр приміщення безперечно має значний вплив на психічний стан 
людини. Щоб внутрішній простір враховував особливості сприйняття 
зовнішнього світу людьми з порушеним слухом (як відомо, основну роль 
відіграють зорові та нюхові відчуття) а також відіграв вірну роль у 
реабілітаційному процесі, можна користуватись наступними засобами [6:7]: 

-  колір (залежно від вікової групи); 
-  фактура матеріалів; 
-  нюхові орієнтири; 
-  рослинність; 
-  інформаційні табло; 
-  скло-прозорі перегородки та огороджуючи конструкції; 

Таким чином ми досягнемо комфортності перебування, зручності та 
безперешкодності спілкування і одержання необхідної інформації. 

В архітектурному середовищі засобами ландшафтного дизайну необхідно 
створити функціонально зручні й  грамотно сформовані інформаційно-
розподільчі та рекреаційні простори, які за допомогою релаксаційного впливу 
сприятимуть процесу психологічної реабілітації. Також вони слугуватимуть 
простором для спілкування, що є важливою складовою соціальної реабілітації. 
А в композиційному плані вони відіграватимуть роль ядра, довкола якого 
групуються всі інші види приміщень. [3,4,6] 

Існує два основних композиційних прийоми формування проміжних 
рекреаційних просторів: 

- прийом символізації рекреаційного простору; 
- прийом світло-кольорового посилення виразності рекреаційного 

середовища. 
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Прийом символізації простору повинен виражатися через образне 
осмислення рекреаційного простору, заснованого на його семантичному 
трактуванні, використанні символічних і алегоричних значень природних і 
антропогенних засобів ландшафтного дизайну з виявленням стилістики 
ландшафтно-декоративної  і архітектурно-ландшафтної. 

Прийом світло-кольорового посилення виразності рекреаційного простору 
забезпечує єдність кольорово-світлової гами і виражається у створенні 
художньо повноцінного світло-кольорового середовища. [6] 

Висновки. 
Архітектурно-планувальна організація центру має в повній мірі 

відповідати фізіологічним та психологічним особливостям людей з 
порушеннями слуху, забезпечувати та доповнювати повноцінний процес 
реабілітації. Для цього необхідно виконати наступні заходи: 

1. В межах центру необхідно забезпечити чітку структуру зонування. 
2. Необхідно організовувати проміжні рекреаційні простори, зимні 

сади, багатофункціональні зали та атріумні простори. 
3. Архітектура центру повинна створювати взаємозв’язок з природою 

шляхом використання елементів ландшафтного дизайну в інформаційно-
розподільчих та рекреаційних просторах. 

4. Внутрішній простір має бути візуально чітким, зрозумілим та 
інформативним. Також необхідно забезпечити візуальну безбар’єрність 
простору через фізіологічні особливості спілкування даної групи населення. 
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Аннотация

Рассматривается функционально-планировочная организация центров 
социально-психологической реабилитации людей с нарушениями слуха. А 
также влияние реабилитационного процесса и физиологических особенностей 
данной группы населения на формирование архитектурного пространства. 

Ключевые слова: функционально-планировочная организация, 
социально-психологическая реабилитация, центр реабилитации, люди с 
нарушениями слуха. 

 
Annotation 

Considered the functional- planning organization in centers of social and 
psychological rehabilitation of hearing impaired people. And the impact of the 
rehabilitation process and physiological characteristics of this population to form the 
architectural space. 

Keywords: functional-planning organization, socio-psychological 
rehabilitation, rehabilitation center, people with hearing impairments. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА ІНТЕР’ЄРІВ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ

Анотація: в статті пропонується класифікація елементів предметно-
просторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери. 

Ключові слова: класифікація, предметно-просторове середовище, меблі, 
обладнання, соціальна сфера. 

 
Питанням наповнення предметно-просторового середовища інтер'єрів 

громадських будівель присвячено ряд публікацій відомих авторів [1, 2, 3, 4, 5, 
6]. Стосовно до інтер'єрів громадських будівель соціальної сфери існує деяка 
специфіка, пов'язана з урахуванням типологічних особливостей розглянутих 
закладів і підприємств. 

Важливим аспектом системного формування предметного середовища є 
класифікація елементів, згідно з найбільш характерними ознаками 
(функціональне призначення, об'ємно-планувальна і конструктивна 
організація), а також визначенням доцільного складу елементів залежно від їх 
ролі в здійсненні основних видів життєдіяльності відвідувачів даного 
підприємства.  

Предметне наповнення внутрішнього середовища архітектурних об'єктів 
визначається, в першу чергу, функціональним призначенням приміщення 
розглянутого підприємства. Саме призначення диктує якісний склад 
обладнання, його кількість [1, с.140]. Відповідно до функціональної організації 
інтер'єру, з урахуванням здатності формування візуальних характеристик 
середовища, можна виділити такі основні засоби, які складаються з елементів 
предметного наповнення. 

1. Інженерно-технічне обладнання в будівлі пов'язано з підтримкою 
необхідних гігієнічних параметрів середовища – температури, повітрообміну, 
освітлення, кондиціювання повітря, постачання гарячої та холодної води і т.д. 
Реалізуються ці функції за рахунок інженерного обладнанням, вбудованого або 
прихованого (вентканали, батареї тощо) і різними приладами і пристроями – 
вентилятори, обігрівачі, торшери і т.д. Відповідні установки можуть перебувати 
в основних приміщеннях і впливати на їх інтер'єр. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 320

2. Виробничо-технологічне обладнання, яке бере участь у здійсненні 
основних процесів (виховання, навчання, лікування, торгівля і харчування) і 
необхідне для їх прямого виконання. Тут, в першу чергу, використовуються 
різні види меблів, світильники та системи освітлення для різних видів 
діяльності, обладнання - ємності, холодильники і т.д. 

3. Комунікаційне обладнання – ліфти, підйомники, ескалатори, 
транспортні механізми і т.п. 

4. Інформаційні пристрої та системи (візуальні комунікації та 
інформації – стенди, покажчики, схеми тощо; системи зв'язку – телефони, 
інтернет-термінали тощо; теле- і відео-інсталяції). 

5. Вироби, твори й пристрої, що прикрашають середовище та 
забезпечують комфортність перебування і що додають їй індивідуальні 
властивості: природні компоненти – елементи ландшафтного дизайну, вироби і 
твори мистецтва. 

Інженерно-технічне обладнання. Всі інженерні питання вирішуються 
паралельно з архітектурно-планувальними починаючи з самої ранньої стадії 
проектування. Нормальна діяльність сучасних громадських будівель соціальної 
сфери цілком залежить від якості інженерної техніки та рівня її експлуатації. 
Враховуючи існуючий прогрес в області сучасного інженерно-технічного 
обладнання, розробки та впровадження нових матеріалів і технологій, а також 
швидке моральне та фізичне старіння необхідно передбачати можливість 
заміни окремих деталей і вузлів устаткування з мінімальними матеріальними 
витратами. 

Виробничо-технологічне обладнання різноманітне за складом. 
Визначальну роль у його розміщенні відіграє технологія процесу. 

Функціонування предметно-просторового середовища дитячих 
дошкільних закладів пред'являє специфічні вимоги до обладнання, в т.ч. меблів. 
Так, основне приміщення групового осередку в дитячому саду, як правило, 
призначено для виконання декількох функціональних процесів, які можуть 
здійснюватися протягом одного дня. Для цього доводиться неодноразово 
змінювати або видозмінювати обладнання приміщення, переставляти меблі, 
звільняючи простір для різних колективних ігор. Відповідно, обладнання, в 
першу чергу меблеві та великі ігрові об'єкти, мають бути мобільними, легко 
складатися, або багатофункціональними. 

Предметно-просторове середовище такої зони виконується максимально 
гнучким, трансформованим, оснащеним різноманітним обладнанням і меблями, 
що трансформуються. 

Об'ємно-просторове оточення шкільних закладів створюється, в 
основному, будівельними конструкціями. Для просторової організації 
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навчального процесу в даний час широко використовуються такі предмети 
внутрішнього обладнання як різні мобільні перегородки, екрани, ширми. Цими 
засобами, крім функціонального планування, створюється динамічний 
різноманітний внутрішній простір, покликаний витіснити монотонність 
структури старої школи. 

Успіх навчального процесу, здійснення цілого ряду педагогічних завдань 
органічно пов'язані з видами і типами меблів та обладнання, з їх формою, 
розмірами і планувальною організацією. Наприклад, меблеві вироби, крім 
прямого функціонального призначення, можуть використовуватися для 
вирішення задач зонування. У цьому випадку тумбочки, стелажі, ширми, шафи, 
рухливі класні дошки замінюють деякі будівельні перегородки. Важливо 
підкреслити і психологічну роль предметного оточення, яка проявляється у 
створенні сприятливої для навчання і відпочинку обстановки [6,с.34]. 

Медичне обладнання лікувально-оздоровчих закладів функціонує в 
ускладненій системі «лікар – машина (апаратура) – середовище – пацієнт». У 
подібних установах необхідно комплексне врахування трьох категорій 
споживачів: пацієнтів, медиків та технічного персоналу, зайнятого 
обслуговуванням і ремонтом техніки. 

Для пацієнта, перш за все, необхідно максимальний комфорт при 
застосуванні конкретного апаратного методу діагностики і лікування, 
врахування психофізіологічного та психологічного чинників, 
антропометричних даних. Для медперсоналу – це знаряддя праці, за допомогою 
якого виконуються певні технологічні операції (хірургічне втручання, 
терапевтичне лікування, діагностика і т.д.). Технічному персоналу слід 
забезпечити оптимальну оперативність процесу обслуговування і ремонту 
[7, с.132]. 

Форма і конструкція меблів повинна дозволяти: укладати її в штабелі для 
кращого транспортування і зручності прибирання приміщень; трансформувати, 
поєднуючи при цьому кілька функцій в одному предметі, з метою періодичного 
звільнення простору; пересувати за допомогою коліщаток, що економить час 
персоналу і полегшує становище хворих при їх переміщенні в різні 
приміщення. 

Все ширше проводиться узгодження будівельного модуля з 
можливостями індустріального виробництва елементів обладнання, 
конструктивними особливостями будівлі, плануванням приміщень. 
Виготовлення вбудованого обладнання проводиться одночасно з 
виготовленням розбірних перегородок. Застосування уніфікованих деталей 
дозволяє здійснювати зручний контроль, а в деяких випадках і швидку заміну 
окремих елементів перегородок і технічних установок. 
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Інтер'єри підприємств торгівлі у зв'язку з різноманітністю їх спеціалізації 
та характеру функціонально-технологічних процесів включають різні елементи: 
торговельне обладнання, меблі, торгові автомати, вітрини, внутрішні та 
зовнішні засоби, що рекламують та інформують. Таким чином, одна з 
характерних особливостей інтер'єру торгового залу – його багатоелементність. 

Масштаби будівництва вимагають скорочення термінів та зниження 
вартості зведення масових громадських будівель, до яких відносяться будівлі 
магазинів, а це можливо тільки при переході до заводського виготовлення 
основної частини елементів і деталей споруди, зокрема й елементів обладнання 
його інтер'єрів [8, с.137]. 

Збірно-розбірні елементи обладнання дають можливість раціонально 
скомпонувати групи товарів і максимально використовувати площу торгового 
залу, збільшуючи його експозиційну площу. Викладка товарів дає максимальну 
можливість вивчити їх властивості і допомагає покупцеві орієнтуватися в 
розміщенні відділів. 

Комунікаційне обладнання. Підйомно-комунікаційні пристрої та 
механізми є невід'ємною складовою сучасного інтер'єру, включаючи 
підприємства та установи соціальної сфери. В окремих випадках стають 
центральним ядром композиції та образного рішення інтер'єру [2, с.92]. 

Ліфти і ескалатори в торгових будівлях, атріумах лікувально-оздоровчих 
комплексів можуть бути виразними акцентами, домінантами простору. 
Виявлення цих форм обладнання в композиції інтер'єру є сьогодні однією з 
характерних рис при формуванні внутрішньої об'ємно-просторової структури. 

Всі названі механічні комунікаційні пристрої в інтер'єрі припускають 
формування різних комбінацій, як між собою (наприклад, як правило, біля 
блоків сходів розташовується ще й ліфт, зручний для інвалідів, матерів з 
дітьми) так і з іншими елементами інтер'єру. 

Інформаційні системи і засоби візуальної комунікації в «інформаційну 
епоху» набувають все більшого значення у формуванні інтер'єру. Різке 
посилення інформаційної складової сучасного способу життя призвело до 
перетворення цих систем з утилітарно-допоміжного компонента середовища в 
одне з основних засобів її декоративного та смислового значення. Так, логіка 
композиційної організації простору не тільки задає образні характеристики 
інтер'єру, але і допомагає людині зорієнтуватися в незнайомій обстановці; 
інформаційні потоки формують атмосферу і виразність інтер'єрного 
середовища; графічний дизайн знаходить значимість монументально-
декоративного твору; колористичне рішення інтер'єру підпорядковується 
«інформаційному сценарію» [2, с.45]. 
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Серед засобів створення психофізіологічного комфорту в медичних 
установах велику роль відіграють графічні знакові засоби. Медичні заклади 
часто схожі на лабіринти, відрізняються складною функціонально-
планувальною структурою, великою кількістю кабінетів, лабораторій та інших 
приміщень. Тому таблички, тексти з орієнтовною інформацією мають бути 
зрозумілі і легко запам'ятовуватись більшістю користувачів-пацієнтів. [7,с.133]. 

Таким чином, використання інформаційних систем здійснюється на 
основі загальних принципів комплексного формування інтер’єрного 
середовища. При цьому інформаційне обладнання вирішується як частина 
ансамблю предметно-просторового комплексу. 

Природні компоненти в інтер'єрі. Рослини, квіти, вода, каміння – 
натуральні елементи природи складають оточення людини, як у відкритому 
середовищі, так і в інтер'єрі. Вони привносять в середовище проживання 
емоційне забарвлення. 

Природні форми пом'якшують і врівноважують функціонально-
планувальну структуру інтер'єрів підприємств і закладів обслуговування. У 
«робочій обстановці» вони створюють умови для відпочинку, рекреації та 
неформального спілкування, поряд з творами мистецтва беруть участь у 
створенні психологічного клімату середовища. 

Таким чином, привнесення природних компонентів в інтер’єрне 
середовище стає синтезом художніх і технічних завдань, організацією 
комплексної архітектурно-дизайнерської і інженерної діяльності, який змушує 
спільно працювати самі різні сфери науково-практичних і художніх знань і 
вмінь. 

Проблема використання виробів і творів мистецтва – дуже складна 
сфера формування архітектурно-художнього образу інтер'єру громадських 
будівель соціальної сфери, тут необхідно вирішувати питання синтезу 
мистецтв. 

За об'ємно-планувальним вирішенням елементи предметного середовища 
можна систематизувати виходячи з їх структурної побудови, відносини до 
огороджувальних і конструктивних компонентів, ступеня рухливості. Залежно 
від структурної побудови елементи предметного середовища можна 
підрозділити на цілісні і збірні. 

Цілісні елементи предметного середовища відрізняються єдністю 
архітектурної форми, мають завершену композицію і погано блокуються між 
собою та іншими елементами предметного середовища. 

Збірні елементи складаються з певного набору найчастіше модульних, 
уніфікованих виробів (секцій). Шляхом їх блокування створюються різні за 
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формою елементи предметного середовища. Такі набори виробів іноді 
називають «конструкторами» [5, с.224,]. 

У залежності від ставлення до огороджувальних конструкцій будинку 
елементи предметного середовища можуть бути поділені на ті, що окремо 
стоять, прибудовані, вбудовані і суміщені. 

Виходячи зі ступеня рухливості, елементи предметного середовища 
можна підрозділити на нерухомі і рухомі. 

Нерухомі елементи являють собою статичні, незмінні структури, в 
більшості випадків відрізняються масивністю і цілісністю. Заміна їх зазвичай 
вимагає значної реконструкції і реорганізації. 

Рухомі елементи бувають переносними, переставними, пересувними і 
поворотними, вижимними і опускними, такими, що складаються і 
комбінуються. Відмінною особливістю цих елементів є мобільність і 
трансформативність, зручність складування, що дозволяє легко переміщати 
функціональні зони та їх предметне середовище. 

За конструктивним рішенням елементи предметного середовища можна 
підрозділити, виходячи з застосовуваного конструктивного матеріалу, на 
залізобетонні, металеві, дерев'яні, кам'яні, цегляні, синтетичні і змішані. 

Висновки. Наведена класифікація елементів предметного середовища є 
важливою передумовою створення номенклатури даних елементів для різних 
видів життєдіяльності людей в підприємствах: головної (основної) функції – 
виховання, навчання, лікування, торгівля і харчування; додаткової функції – 
очікування, відновлення, відпочинок, спілкування; допоміжної функції – 
інформація, зв'язок, комунікації, санітарні вузли. 

Найбільш характерними елементами предметно-просторового 
середовища інтер’єрів головної (основний) функції громадських будівель 
соціальної сфери (приміщення для ігор, сну та обіду, навчальні класи, кабінети 
і лабораторії, лікувальні приміщення і лікарняні палати, торгові та обідні зали) 
є: елементи виробничо-технологічного, інженерно-технічного, комунікаційного 
обладнання, інформаційні пристрої і системи. У приміщеннях для ігор, сну та 
обіду дитячих садів, лікарняних палатах та обідніх залах можливе 
використання виробів і творів мистецтва, а також природних елементів. 

Для приміщень додаткової функції (вестибюлі, холи, рекреації, коридори, 
зони очікування, атріуми і зимові сади) характерні: – природні елементи, 
вироби і твори мистецтва, а також присутні інформаційні пристрої та системи, 
елементи комунікаційного, виробничо-технологічного та інженерно-технічного 
обладнання. 
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Для зони допоміжних приміщень: елементи інженерно-технічного, 
виробничо-технологічного, комунікаційного обладнання, інформаційні 
пристрої і системи. 
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Анотація: у статті висвітлено проблеми типології груп засуджених і 

службовців пенітенціарного закладу відповідно різних ознак, як офіційних, так 
і неформальних. Розроблена систематика колективу засуджених і службового 
персоналу  стане основою створення і гармонізація архітектурного середовища 
виправних закладів різних типів і видів.  

Ключові слова: пенітенціарний заклад, систематика засуджених, типи 
особистості службовця, архітектурне середовище. 

 
Продовження, початок – у №26.2011« Сучасні проблеми архітектури та 

містобудування»
Дослідження описаних вище типологій і класифікацій розкривають тільки 

один бік особистості засудженого – нормальної людини, рівноправного члена 
соціуму. Інший бік особистості засудженого – це характер, темперамент, 
соціальне обличчя і психологія людини, яка здійснила злочин і понесла кару у 
вигляді позбавлення волі. Типізацією особистості злочинця (засудженого) у 
різні часи займалися такі вчені-криміналісти, як Ж.Марке-Вессало, Дж.Феррюс, 
А.К.Коен, Д.О.Дріль, С.В.Познишев, А.І.Гуров, О.Д.Ситковська та інші. 

Російський кримінолог С.В.Познишев у своїй книзі «Кримінальна 
психологія, злочинні типи» вказує на два основні типи злочинців – ендогенний 
та екзогенний, за аналогією з типологією Лазурського. У першого типу 
злочинців серед причин злочинної діяльності переважну роль відіграє їх 
внутрішня схильність до злочинного способу життя, а у другого – зовнішні 
фактори і обставини життя [2]. Серед ендогенних можна виділити професійних 
злочинців, криміналоїдів, емоційних та морально розслаблених. Екзогенні 
підрозділяються на осіб з недостатньо розвинутим характером, та на осіб, у 
яких не розвинуті моральні почуття, що визначають відношення людини до 
інших людей. Відповідно особливостей зовнішніх обставин, які підштовхують 
людину до злочинного вчинку, Познишев виділяв групу осіб, які вчинили 
злочин з причини тяжких життєвих умов, групу осіб, причиною злочину яких 
був вплив фізичного середовища на організм людини, групу осіб, яких 
залучили до вчиненого злочину інші люди.  
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Кримінальна типологія С.Познишева, яка є, на думку деяких сучасних 
авторів, теоретично недосконалою, для нашого дослідження є цікавою як 
спроба типізації особистості злочинця в аспекті впливу навколишнього 
середовища - фізичного, морального соціального тощо. У складних процесах 
розвитку кримінології та кримінальної психології, з накопленням емпіричного 
досвіду створювався ряд нових класифікацій і типологій особистості злочинців 
(засуджених). Наприклад, О.Г.Ковальов поклав у основу типізації ступінь 
кримінальної зараженості [3]. 

У зв‘язку із цим автор виділив три типи особистості злочинця: 
глобальний, парціальний та предкримінальний. До першого, глобального, типу 
відносяться особистості з повним кримінальних зараженням, яким скоєння 
злочину приносить радість та задоволення. До другого, парціального, типу 
Ковальов відносить людей з частковою кримінальною зараженістю, 
психологічний портрет яких складається як з кримінальних, так і поза 
кримінальних рис. Такі люди поважають авторитети, мають друзів, люблять 
батьківщину, цікавляться культурним життям, але регулярно здійснюють 
крадіжки державного та особистого майна. До третього типу відносяться люди, 
які ще не здійснили серйозного злочину, але є носіями таких морально-
психологічних якостей, які в особливій ситуації приводять до здійснення 
злочину. Різновид особистостей предкримінального типу складають люди з 
підвищеною емоційною збудливістю та легковажністю, які хочуть жити легко. 
Не важко помітити зв‘язок типологій Познишева і Ковальова, який виявляється 
у відповідності глобального типу ендогенному, парціального типу ендогенно-
екзогенному, а предкримінального – екзогенному типу особистості злочинця.  

Подальший розвиток теорії і практики кримінальної психології у другій 
половині 20 століття виявив наявність великої кількості класифікацій 
особистостей злочинця і засудженого. Так, А.Б.Сахаров виділяє такі типи, як 
випадковий, ситуаційний, нестійкий і злісний [4]. Інші автори, як наприклад, 
С.Б.Алімов, в основу класифікації поклали характер антисуспільної 
спрямованості особистості та глибину стійкості асоціальності. Таким чином 
було виділено три групи злочинців: особи з чітко вираженою антисоціальною 
спрямованістю, особи без явних антисоціальних позицій та особи, що є 
випадковими злочинцями і здійснили злочин під впливом зовнішньої 
негативної ситуації [5]. 

Наступні дослідження виявляють зв‘язок вищеназваних класифікацій 
особистостей злочинців із системою стратифікації середовища засуджених у 
пенітенціарному закладі з позицій тюремної субкультури. Ієрархічний розподіл 
колективу засуджених у виправному закладі відповідно неформальним, але 
дуже давнім законам, передбачає існування «професійних» та «непрофесійних» 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 328

засуджених. До першої групи, яка складає приблизно 20 – 28 % від загального 
колективу, відносяться злодії у законі («авторитети», «пахани»), «пацани», 
«шестірки», «бики» та інші. «Непрофесійні» засуджені складаються з 
«мужиків» (50-60%), «лояльних» або нейтральних (3-7%) та «опущених» (18-
25%). 

Як вже згадувалося у дослідженні, виходячи з цих назв груп засуджених, 
можна визначити функцію та призначення кожного угрупування, а також 
виявити зв‘язок з іншими офіційними класифікаціями засуджених. Злодії у 
законі є лідерами професійного угрупування, керують і наглядають за 
«порядком на зоні», іноді навіть з «волі». Вони відповідають ендогенному типу 
Познишева, глобальному типу Ковальова, злісному типу Сахарова та 
антисоціальному типу Алімова. У їхньому характері превалює корисливо-
егоїстична мотивація, яка пов‘язана з ігноруванням принципу соціальної 
справедливості. З цієї причини ця група підкорюється своїм законам, 
пропагують їх у закладі і дотримуються їх виконання дуже суворо. «Пацани» і 
«шестірки» складають основну масу професійних засуджених, які живуть за 
законами в‘язничної субкультури і підкоряються її авторитетам. За соціонічною 
класифікацією вони є «виконавцями» та «технологами». 

«Мужики» складають більшість колективу непрофесійних засуджених та 
є основною робочою силою у закладі. Особи, що відносяться до цієї групи, 
відповідають екзогенному типу Познишева, парціальному типу Ковальова, 
випадковому та ситуаційному типам Сахарова та Алімова.  

«Опущена» чи «ображена» частина загальної кількості засуджених 
складають групу «антилідерів», постійних жертв тюремного насильства і 
несправедливості. В силу свого темпераменту і нестійкого морального  та 
фізичного складу вони виконують найбільш «брудну» працю у закладі. 
Відповідно кримінально-психологічної класифікації «опущені» скоріше 
відносяться до випадкових злочинців з байдужою суспільною позицією. 
Безперечно, що особи цієї категорії погано прилаштовуються до середовища. 

Аналіз багатьох класифікацій особистостей злочинців і засуджених 
виявив деяку площинність, однобокість та розрізненість таких досліджень, 
неспроможність використання їх поодинці для диференціації колективу 
засуджених в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу та подальшої 
розробки типології цього середовища. Сьогодні стає очевидним факт існування 
необхідності створення систематики особистостей засуджених, яка буде 
враховувати як криміногенні, так і «нормальні» риси, формальні та 
неформальні особливості ієрархії колективу, що допоможе створити гармонійне 
архітектурне середовище для кожного типу засуджених. 
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Спираючись на вищевикладені результати дослідження особистості 
«вільної» людини і засудженого, слід зазначити, що існує ряд класифікацій, які 
нашаровуючись одна на одну можуть формувати систематику за багатьма 
ознаками (табл. 1). Так, глобальному ендогенному типу злочинця відповідає 
асоціальний «професіонал» - засуджений із сильним та середнім психологічним 
типом особистості, пристосований до в’язничного середовища, але не 
пристосований до життя на волі. В основному, засуджені цієї категорії 
відносяться до пасіонарного негативного чи субпасіонарного типу особистості, 
мають пасеїстичну орієнтацію споглядання і оцінки життя, бо спираються на 
великий кримінальний досвід. Вони структурують час свого життя за 
допомогою функціонально-дійового методу. Особистість цієї категорії 
засуджених «керується подійним часом, але не часовою логікою розвитку 
внутрішніх та зовнішніх тенденцій» [1, с. 14]. За просторово-містобудівним 
критерієм ця група засуджених відноситься за аналогією, скоріше, до 
«городян», які мають традиції (хоч і негативні), відносно небагато рухаються, 
тяжіють до симетричних просторів. Ця група засуджених, як і більшість інших, 
може складатися із особистостей будь-яких соціонічних типів і створює у 
пенітенціарному закладі соціум третього порядку (окрема група у колективі 
засуджених, який у свою чергу є частиною соціуму держави). 

Найбільш численна група засуджених – просоціальні «мужики» чи 
«роботяги» - відноситься, в основному, до екзогенних злочинців парціально-
ситуаційного типу, бо серед них великий відсоток випадково скоївших злочин. 
Це люди із сильним та середнім психологічним типом особистості, серед них є 
пасіонарії із позитивною ознакою і багато «гармонічних», тобто добре 
пристосованих до будь-якого середовища, людей. За темпоральною ознакою це 
футуристи із споглядально-перетворюючим та стихійно-буденним методом 
структурування часу життя. Вони мають життєву перспективу і позицію. За 
просторово-містобудівною ознакою є, скоріше, урбодянами і поселянами. У цій 
групі засуджених можуть бути представлені усі соціонічні типи особистості. 

Третю групу ендогенно-екзогенних злочинців парціального типу 
складають нейтральні за соціальними характеристиками «лояльні» засуджені. 
Це люди сильного і середнього психологічного типу, нормально пристосовані 
як до тюремного, так і до «вільного» середовища, бо мають «господарський» 
склад характеру. За ступенем пасіонарності ця група засуджених відноситься, 
скоріше, до гармонічних особистостей. За темпоральною ознакою «нейтральні» 
є актуалістами, а за просторово-містобудівною – слободянами. 

До четвертої групи засуджених увійшли парціально-ситуаційні злочинці 
із байдужою соціальною позицією, дезактивовані, «опущені» - за 
неформальною тюремною стратифікацією. В основному, це люди слабкого 
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психологічного типу, погано пристосовані до будь-якого середовища, 
субпасіонарні особистості із споглядальним (пасивним) способом 
структурування часу життя. Це угрупування є анімалістами, які байдужі до 
течії часу, поселянами, досить рухливими, які проникають у різні простори, 
часто – не за власним бажанням. За соціонічними ознаками ця група 
відноситься до інтровертованих нераціоналів. 

Проведений аналіз підтвердив, що узагальнення соціальних, соціонічних, 
темпоральних, просторових і психологічних ознак може складати основу 
систематики особистостей та практичної диференціації колективу засуджених і 
службовців виправного закладу, що дає поштовх для подальшого формування 
різних типів архітектурного середовища виправного закладу для різних груп 
засуджених і персоналу. При цьому слід зазначити, що службовий персонал 
пенітенціарного закладу є невід’ємною і важливою частиною цього 
середовища, ланкою, яка поєднує колектив засуджених та «вільний» соціум. 
Така проміжна позиція, безперечно, відобразилася на якостях особистості 
службовців виправного закладу, бо робота із засудженими передбачає великі 
моральні, психологічні та фізичні навантаження. Наприклад, Європейські 
в’язничні правила рекомендують ретельний підбір кадрів під час наймання на 
роботу або подальшого призначення усіх співробітників. На сьогоднішній день, 
на жаль, вітчизняна пенітенціарна практика не може забезпечити такого 
підходу, але існують спроби розробити моделі функціонування пенітенціарного 
персоналу на основі психологічних тестувань, таких, як ММРІ (Мінесотський 
багатоаспектний особистий опитувальник). 

Порівняльний аналіз результатів тестування і складених на їх основі 
психологічних ритмів та усереднених профілів типів особистості персоналу і 
засуджених пенітенціарного закладу виявив схожість за багатьма показниками, 
такими, як невдоволеність життям, схильність до депресій, підвищена 
імпульсивність, заниженість соціальних контактів тощо [6]. Порівняльний 
аналіз аналогічних показників законослухняних пересічних громадян виявив їх 
протилежний характер. На основі емпіричних досліджень особистостей 
службовця виправного закладу, їх можна поділити на наступні психологічні 
типи: пасивно-залежний, тривожно-недовірливий, імпульсивно-тривожний, 
гіпертимний, паранойяльний, імпульсивно-агресивний та гуманістично-
естетичний. Відсутність відповідності багатофакторних особистих 
опитувальних методик та соціонічних класифікацій особистості ускладнює 
формування зведеної систематики особистостей службовців, але різнопланові 
дослідження у суміжних галузях надають можливість виявити загальні риси та 
критерії (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Систематика особистості засуджених 

 
 
Ознака 

Угрупування 
Перша група Друга група Третя група Четверта 

група 
1 Соціальна 

орієнтованість 
Асоціальні Просоціальні Дезаптовані Нейтральні 

2 Неформальна 
субкультура 

«Блатні» «Мужики» «Опущені» «Лояльні» 

3 Психологічна Сильний тип,  
Середній тип 

Сильний тип,  
Середній тип 

Слабкий тип Сильний тип 
Середній тип 

4 Вплив 
зовнішніх 
обставин 

Ендогенні Екзогенні Ендогенно-
екзогенні 

Ендогенно-
екзогенні 

5 Пристосованість 
до середовища 

Пристосовані 
до «неволі», не 
пристосовані до 
«волі» 

Пристосовані Не 
пристосовані 

Пристосовані 

6 Темпоральність Пасеїсти Футуристи Аномалісти Актуалісти 
7 Спосіб життя Функціонально-

дійовий 
Стихійно-
буденний 
Споглядально-
перетворюючий 

Споглядальний Стихійно-
буденний 

8 Пасіонарність Пасіонарії 
негативні, 
субпасіонарії 

Гармонійні, 
Пасіонарії 
позитивні 

Субпасіонарії Гармонійні 

9 Тип розміщення 
(розселення) 

«Городяни» «Урбодяни» «Поселяни» «Слободяни» 
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Таблиця 2 
Систематика особистості персоналу виправного закладу 
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Таблиця 3 

Типи особистості засуджених у середовищі виправного закладу 
 

Соціонічні типи 
 

Соціально-психологічна орієнтованість 
Асоціальні Просоціальні Дезаптовані Нейтральні 

F – лідер-
практик 

Сенсорний 
екстраверт 

АF ПF - НF 

І – лідер-
теоретик 

Інтуїтивний 
екстраверт 

AI ПI - НI 

S – 
виконавець-
практик 

Сенсорний 
інтроверт 

AS ПS ДS НS 

T – 
виконавець-
теоретик 

Інтуїтивний 
інтроверт 

AT ПT ДT НT 

E – 
комунікатор-
лідер 

Етичний 
екстраверт 

AE ПE ДE НE 

R – 
комунікатор-
виконавець 

Етичний 
інтроверт 

AR ПR ДR НR 

P – технолог-
лідер 

Логічний 
екстраверт 

AP ПP ДP НP 

L – технолог-
виконавець 

Логічний 
інтроверт 

AL ПL ДL НL 

 
Підсумком вищезазначених досліджень стає впевненість, що при 

диференціації як колективу засуджених, так і службовців виправного закладу, 
необхідно спиратися насамперед на соціонічну, тобто соціально-психологічну, 
систематику, де ієрархічним чином нашаровуються неформально-в’язничні, 
характерологічні, часо-просторові та інші ознаки (табл. 3). Цей засіб типізації 
особистості через інтеграцію з іншими класифікаціями та систематиками у 
більшій мірі відповідає задачам аналізу і створення різних типів архітектурних 
просторів пенітенціарного комплексу. У свою чергу, кооперація, інтеграція, 
розірваність чи розосередженість різноманітних просторів за різними 
варіантами надасть можливість сформувати архітектурне середовище 
виправного комплексу таких типів, як відкритий, напіввідкритий, 
напівзакритий, закритий тощо. 
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Аннотация 
В статье отражены проблемы типологии групп осужденных и 

служащих пенитенциарного учреждения соответственно разных признаков, 
как официальных, так и неформальных. Разработанная систематика 
коллектива осужденных и служебного персонала  станет основой создания 
и гармонизации архитектурной среды исправительных учреждений разных 
типов и видов.  

Ключевые слова: пенитенциарное учреждение, систематика 
осужденных, типы личности служащего, архитектурная среда. 

 
Annotation 

In the article the problems of systematization of groups are reflected 
convict and servings prisons establishment accordingly of different signs, both 
official and informal. The developed systematization of collective of convict and 
official personnel will become basis of creation and harmonization of 
architectural environment of attendance centers of different types and kinds. 

Keywords: prison’s establishment, systematization of prisoners, types of 
personality of office worker, architectural environment. 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ 
РІШЕНЬ

ДЛЯ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУВАННЯ В ГРОМАДСЬКИХ 
БУДІВЛЯХ

Анотація: у статті подано енергоекономічне обґрунтування 
архітектурно-конструктивних прийомів вирішення фасадів громадських 
будівель. Висвітлені можливості їх застосування під час термомодернізації 
з урахуванням сучасних технологій та засобів. 

Ключові слова: енергозаощадження, теплоізоляція, фасадні рішення. 

Постановка проблеми. Розпочата в Україні систематизація будівель 
бюджетних установ за рівнем фактичного енергоспоживання насамперед 
передбачає їх рейтингування. Переважна більшість громадських будівель 
України зведена в умовах індустріального будівництва радянської доби. 
Головними критеріями на той час були: максимальна швидкість зведення 
будівель; мінімальна матеріалоємність; зменшення одночасних витрат. У 
зв’язку з цим були занижені норми щодо теплоізоляційних властивостей 
огороджувальних конструкцій, а також мінімізовані фасадні рішення та 
усунені «архітектурні надлишки». Сьогодні стрімке зростання цін на 
енергоносії призводить до значного збільшення експлуатаційних витрат в 
цих будівлях, вони будуть зростати і надалі. Очолюють рейтинги об’єкти-
претенденти на енергетичне обстеження і розробляння проектів 
термомодернізації. Така діяльність потребує напрацьованих 
рекомендаційних переліків архітектурних енергоефективних заходів, 
сформованих відповідно до типів будівель. Архітектор повинен мати 
можливість обирати прийоми, які разом із вирішенням утилітарних 
енергетичних та економічних питань, здатні покращувати архітектурне 
середовище, а, головне, усвідомлювати, що вибір є.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Варіабельність 
архітектурних заходів енергозбереження не розглядаюся у роботах 
присвячених архітектурному проектуванню та історії розвитку громадських 
будівель [1,2,3,4,5]. Серед широкої палітри заходів найбільшому 
заощадженню енергії сприяє виконання відповідної термоізоляції 
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огороджувальних конструкцій [6,7]. Ця стаття є логічним продовженням 
серії робіт, присвячених пошукам і обґрунтуванню заходів і прийомів 
архітектурного енергозаощаджування в громадських будівлях [8,9,10]. В 
розвиток цієї теми авторами статті подана можливість подивитися на 
тектонічне вирішення фасадів з точки зору надбання в галузі 
архітектурного енергозаощадження.

Мета статті - обґрунтування архітектурних прийомів 
теплоенергетичної оптимізації стінових конструкцій із урахуванням 
інвестицій на їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. Сучасна архітектура розвивається в 
умовах все більших технічних можливостей будівництва, появи новітніх 
будівельних матеріалів та конструкцій. Архітектурне 
енергозаощаджування у ХХІ столітті, може використовувати як нові, так і 
традиційні архітектурні засоби. Образ енергоощадної будівлі складається з 
багатьох елементів, зокрема, пластики, фактури і кольору площин фасадів 
та його елементів.

Найбільша площа зовнішніх конструкцій припадає на стіни. 
Присутність належної товщини теплоізоляційних шарів, як правило з 
зовнішнього боку конструкції, здатне зменшити загальні тепловтрати 
будівлі до 30%. Товщина теплоізоляційного шару визначається 
теплотехнічним розрахунком [11]. Однак, слід враховувати також 
тенденцію до гармонізації вітчизняних норм з європейськими, що означає у 
перспективі перехід до більш жорстких вимог, які регламентують значення 
загального опору теплопередачі, і збільшення товщини утеплювальних 
матеріалів. 

Порівняння величини втрат тепла різних частин будівлі виявляє 
можливості їх відносного вирівнювання архітектурними заходами, які 
прийнято було компенсувати кількістю і площею опалювальних пристроїв 
системи обігрівання, тощо. Виконання рівномірного утеплення фасадів 
матеріалом однакової товщини не означає рівномірності теплозахисту та 
економічно виправдано лише для глухих фасадів, де найменші видатки на 
їхнє впровадження. Окрім суцільного утеплення стін повинні 
використовуватись прийоми зі змінною товщиною. Вони надають змогу 
зменшувати втрати тепла в будівлі, економити кошти та 
урізноманітнювати фасади. 

Відбір та розрахунок енергоекономічної характеристик прийомів й 
заходів архітектурного енергозаощаджування здійснено завдяки 
застосуванню інструментально-аналітичного методу та методу 
комп’ютерного моделювання. Сутність першого полягала у вимірюванні 
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параметрів зовнішнього та внутрішнього повітряного середовища, 
дистанційного вимірювання полів температур огороджувальних 
конструкцій та подальшого аналітичного опрацювання отриманих даних. 
Метод комп’ютерного моделювання вимагав створення енергетичних 
макетів будівель на підставі даних геометричних й теплотехнічних 
параметрів будівлі та її окремих складових за допомогою спеціалізованих 
програмних продуктів. На побудовані математичні моделі різних будівель 
„приміряні” проектні заходи та визначено їхню ефективність. 

Розрахунки проведені з певними припущеннями: розрахункові умови 
внутрішнього і зовнішнього середовища прийняті стаціонарними, 
загальний об’єм взято константним. Економічні показники визначалися в 
цінах 2010 року на теплову енергію, на найпопулярніші матеріали 
утеплення та роботи з їхнього влаштування. В таблиці 1 розглянуто 
варіанти розташування матеріалів ефективного утеплення: суцільне 
(табл. 1, пункт №1); часткове (табл. 1, пункти №2, 3); або нерівномірне 
утеплення (табл. 1, пункти №4-8). Для цих варіантів розраховано 
усереднений коефіцієнт, який визначено співвідношенням відносного 
зменшення тепловтрат та відносної економії коштів у порівнянні до 
варіанту суцільного утеплення, де коефіцієнт прийнято за 1 (пункт №1). 

Найінтенсивніші тепловтрати відбуваються крізь стіни з північного 
буку будівлі. Розрахунками підтверджено, що енергетично і економічно 
ефективним є варіант суцільного утеплення північного фасаду будівлі та 
часткового застосування конструкцій підвищеної теплоізоляції для 
фасадів, обернених у східний і західний бік горизонту. Коефіцієнт 
енергоекономічної ефективності при застосуванні теплоізоляційних 
матеріалів в стінових конструкціях саме північної орієнтації дорівнює 1,5 
(табл. 1, пункт №3), тоді як при трибічному -1,15 (табл. 1, пункт №2). 

В кутових приміщеннях, при всіх інших рівних вихідних умовах, 
втрати тепла більші ніж в приміщеннях розташованих у центральній 
частині будівлі. Зовнішні конструкції таких приміщень логічно робити 
„теплішими” (коеф.1,4) (табл. 1, пункт №4). 

Додаткових заходів енергозаощаджування потребують приміщення 
великих об’ємів – актові зали, великі аудиторії. Всі конструкції таких 
приміщень повинні бути запроектовані з високими теплоізоляційними 
властивостями (табл. 1, пункт №4). Спортивні зали, коридори, їдальні та 
буфети відмінні від основних навчальних приміщень за температурними 
вимогами до внутрішнього середовища або за додатковим 
тепловиділеннями. Вони потребують заходів утеплення в останню чергу. 
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Завдяки різниці тисків стовпів зовнішнього і внутрішнього повітря, під 
дією природного теплового напору, вертикальні огороджувальні конструкції 
перших поверхів, зазнають більших витрат енергії, тому насамперед 
потребують утеплення (табл. 1, пункт №4). Зміна товщини теплоізоляційного 
матеріалу в конструкції зовнішніх стін може бути продовжена від поверху до 
поверху (табл. 1, пункт №5). 

Експерементально-практичне підтвердження результати досліджень і 
розрахунків віднайшли під час проведення серії енергоаудитів та у проектах 
термомодернізації, розроблених авторами для громадських будівель. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Порівняння втрат 
тепла в різних частин будівлі виявляє можливості їх вирівнювання 
архітектурними заходами. 

Наведені коефіцієнти ефективності допомагають обирати рішення, які 
можуть бути реалізовані у проектах термомодернізації громадських будівель та 
використовуватись під час проектування нових будівель. 

Розрахунки відносних енергоекономічних показників актуальні з 
міркувань цінових коливань, які не можливо надійно спрогнозувати навіть на 
найближчі 2-3 роки. Тому дотримуватись лише вимог сучасних норм замало, 
адже вони повинні переглядатися з підвищенням цін та зростання дефициту 
енергоносіїв. 

Подальші дослідження передбачають проведення енергоекономічних 
розрахунків для значно більшого переліку прийомів і заходів архітектурного 
енергозаощаджування, які б могли бути рекомендовані для нового будівництва 
та термомодернізації громадських будівель. 
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Аннотация 

 
В статье приведено энергоэкономическое обоснование архитектурно-

конструктивных приемов решения фасадов общественных зданий. 
Продемонстрированы возможности их применения при термомодернизации с 
учетом современных технологий и методов. 

Ключевые слова: энергосбережение, теплоизоляция, фасадные решения. 
 

Annotation 
 

The article submits the energy-economic substantiation of the architectural 
constructive methods of solving the facades of public buildings. The opportunities of 
their implementation during the thermo-modernization with a glance of modern 
technologies and means were illuminated.  

Keywords: energy saving, thermal insulation, front solutions. 
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МОДУЛЬНО-ОСЬОВИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ
БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛА

 
Анотація: розглядається модульно-осьовий метод проектування, з 

допомогою якого можливе формування планувальної схеми на початкових 
стадіях розробки проектного рішення багатоквартирного житла різних типів на 
основі принципових просторових структур – планувальних житлових та 
комунікаційних модулів. 

Ключові слова: модульно-осьовий метод проектування, планувальний 
житловий модуль (ПЖМ), планувальний комунікаційний модуль (ПКМ). 

Головними просторовими елементами будь-якого багатоповерхового 
житлового будинку є квартири з різною кількістю кімнат та позаквартирні 
комунікації. Якщо на ці елементи дивитись як на окремі планувальні модулі (за 
винятком міжквартирних коридорів), то загальну структуру будь-якого будинку 
або секції можна розглядати як їх комбінацію, яка в контексті обраного 
проектного рішення дозволяє створювати різноманітні типи житла. 

Оскільки секційні, коридорні, галерейні та точкові будинки складаються з 
набору квартир, які за принципом своєї побудови зазвичай є традиційними, 
підхід до формування будь-якого з вищенаведених типів можна формалізувати 
й звести до одної схеми. Відмінності будуть пов'язані виключно з 
особливостями об'ємно-просторової структури, які притаманні тому чи іншому 
типу будинку. 

На Рис. 1 наводиться приклад житлового будинку галерейного типу з 
відкритім атріумом, запроектований за допомогою модульно-осьового методу 
для Криму. 
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Рис.1. Житловий будинок галерейного типу, м. Алушта, Крим (проектна 
пропозиція), арх. В. Книш, О. Мельник 

 
За своїми функціональними призначеннями та особливостями 

принципової просторової структури планувальні модулі розділяються на: 
планувальні житлові модулі (ПЖМ); планувальні комунікаційні модулі (ПКМ). 
В свою чергу планувальні житлові модулі (ПМЖ) бувають двох типів: ПЖМ-1 
та ПЖМ-2. Цифра вказує на параметри модуля, який в планувальному сенсі 
дозволяє розміщувати вздовж фронту одного з фасадів поруч з кухнею одну 
або дві житлові кімнати відповідно. Параметри цих модулів за своєю 
довжиною і шириною також мають бути придатними для розміщення на площі, 
що з ними межує, замість кухонь додаткових житлових приміщень, тобто 
можливість розташування поруч в одному ряду в ПЖМ-1 – двох-, а в ПЖМ-2 
трьох- окремих кімнат. 

Такий розподіл житлових модулів на дві категорії дозволяє швидко 
визначитися з габаритами ПЖМ-1 і ПЖМ-2 як для малокімнатних, так, і, за 
рахунок їх поєднання у різноманітних комбінаціях, для багатокімнатних 
квартир. Всі вони разом формують планувальну структуру житлової частини 
будинку. 
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Планувальні житлові модулі формується з певної кількості «освітлених» 
чарунок, ширина яких може співпадати з шириною приміщень, що потребують 
природного освітлення. Однокімнатні квартири (виключаючи так звані 
«квартири-студії») можна розглядати як сукупність двох чарунок, які необхідні 
для влаштування кухні та житлової кімнати, а двокімнатні - з трьох чарунок, 
кількість і габарити яких дозволяють розмістити на плямі плану кухню та дві 
житлові кімнати. 

Треба зазначити, що хоча загальна ширина будь-якого планувального 
житлового модулю співпадає з сумою осьових розмірів по ширині всіх 
приміщень, з яких формується квартира, їх глибина повинна бути більшою, ніж 
глибина житлових кімнат та кухонь. До складу ПЖМ окрім площ, які 
передбачені для розпланування і розподілу на окремі кімнати і кухні, також 
входять додаткові площі для організації передпокоїв, внутрішньоквартирних 
коридорів, санітарних вузлів, комор та інших передбачених проектом 
нежитлових приміщень. Глибина ПЖМ повинна враховувати не тільки загальні 
габарити основних приміщень квартири, але і тієї її частини, яка є допоміжною 
і функціонально необхідною. 

Найбільш економічно доцільними і конструктивно виваженими об'ємно-
просторовими рішеннями житлових будинків є такі, в яких максимально 
співпадають параметри конструктивних кроків з параметрами плями ПЖМ 
окремих малокімнатних або фрагментів багатокімнатних квартир. Таке 
співпадіння сприяє спрощенню подальшої розробці житла та його 
переплануванню без нанесення будь-якої шкоди міцності конструктиву будівлі, 
бо навіть, „глобальні" перепланування та зміни внутрішнього опорядження в 
такому випадку будуть здійснюватись в межах стін, які огороджують квартиру і 
водночас є конструктивним остовом будинку. 

Для будівель, які будуються на основі залізобетонних конструкцій, існує 
певне конструктивне обмеження, яке в „чистому" вигляді використовувати 
ефективні перекриття при кроці несучих конструкцій більш ніж 9 м, хоча 
використання такого кроку доволі обмежене, оскільки він не в усіх випадках 
забезпечує достатню жорсткість перекриття. З іншого боку, цей осьовий 
габарит (9м) є мінімальним при суміжному розміщенні трьох приміщень, які 
розгороджені хоча б двома перегородками. Товщина цих перегородок разом з 
товщиною частини масиву міжквартирних стін, які мають осьову прив'язку в 
межах прийнятого ПЖМ, при розгородженні на три окремі приміщення 
обумовлюють їх сумарні габарити вільного до розподілу простору в параметрах 
від 8,4 до 8,5 м. В принципі, це є можливим за умови, що ширина кожного 
приміщення двокімнатної квартири буде близько 2,8 м, або ширина кожного з 
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них буде відрізнятись і мати, наприклад, такі параметри ширини: кухні - 2,4 м, 
вітальні - 3,2 м, спальні - 2,8 м. 

Мінімальною довжиною кроку для ПЖМ-1 можна вважати осьовий 
розмір, який дорівнює 6 м, що з урахуванням товщини перегородки та частини 
товщини прив'язаних до осей міжквартирних стін дає можливість створювати 
„чисті" простори в межах 5,5 - 5,6 м. 

Як і для ПЖМ-2, збільшення параметру ПЖМ-1 по довжині веде як до 
покращення пропорцій приміщень (наближення їх форми до квадрату), так і до 
збільшення загальної площі квартири. 

При цьому, якщо вважати, що для однокімнатних квартир мінімальним 
осьовим кроком ПЖМ є 6 м, їх максимальна довжина має бути не більше 9 м. 
(точніше, не більше ніж 8,7 м). Оскільки мінімальним кроком ПЖМ-2 є 9 м, 
його максимум довжини має знаходитись в межах 12 м, тобто - в межах двох 
мінімальних кроків ПЖМ-1, а саме 11,7 м. В іншому разі доцільно замінювати 
один ПЖМ-2 на два ПЖМ-1. 

Таким чином, можна припустити, що двох планувальних модулів, з яких 
складаються однокімнатні та двокімнатні квартири, достатньо для створення на 
їх основі різноманітних типів житлових будинків з будь-яким складом квартир, 
тим більше, що для формування багатокімнатних квартир цих модулів теж 
достатньо, бо трикімнатна квартира органічно розплановується на площах двох 
ПЖМ-1, чотирикімнатна входить в параметри об'єднаних між собою ПЖМ-1 та 
ПЖМ-2, а для формування п'ятикімнатної достатньо двох ПЖМ-2. 

На перший погляд, все доволі просто, але практика сучасного 
проектування висуває потребу у додатковому планувальному модулі, довжина 
якого менше 6 м і в якому можна розташувати лише одне приміщення квартири 
з природним освітленням та додатково, якщо цього дозволяє ширина, частину 
освітленого передпокою, ванну кімнату з вікном тощо. Така потреба виникає 
зазвичай тоді, коли планувальна схема будинку вимагає відокремлення частини 
квартири в складі одного житлового приміщення з прилеглими до нього 
коридором, санітарним вузлом та іншими нежитловими приміщеннями в 
окрему планувально-житлову чарунку (ПЖЧ). Особливе значення ці чарунки 
мають там, де прийнята конструктивна схема не дозволяє без проміжних 
конструкцій перекривати плями в габаритах ПЖМ-2, і де є потреба розподілу 
якнайменше на два кроки. 

Довжина цих кроків для конкретного об'ємно-просторового рішення 
житлового будинку зазвичай повинна знаходитись у відповідності до 
визначеного проектом ПЖМ-1 плюс половина його довжини, визначеної в 
габаритах відповідної ПЖЧ. Максимальним осьовим розміром світлового 
фронту ПЖЧ є 5,7 м, а мінімальним –З м. 
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В таблиці 1 наведені різноманітні типи квартир створенні за допомогою 
модульно-осьвого методу. 

Таблиця 1 
Побудова осьових схем квартир на основі використання планувально-житлових 

модулів та чарунок 
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Наведена в таблиці інформація дещо виходить за межі тієї, що описана в 
тексті. Насамперед це стосується тих схем, які повністю складені з ПЖЧ або не 
мають у своєму складі ПЖМ-2 при повному співпаданні їх габаритів з 
контурами суміжно розташованих ПЖЧ та ПЖМ-1. Це пояснюється тим, що 
при кроці ПЖМ-2 більш ніж 9 м. конструктивна схема (окрім будівель з 
поздовжніми стінами) потребує його розділення на два або три кроки, довжина 
кожного з яких, у першому випадку, буде відповідна до параметрів ПЖМ-1 та 
ПЖЧ, а другому - дорівнювати тричі повтореній довжині ПЖЧ. 

ПЖМ-1, в свою чергу, при формуванні квартир, що будуються з 
застосуванням кроку менш ніж 6м., також може складатися з двох ПЖЧ. Крім 
того, починаючи з кроку 4,2 -=- 4,5 м. для деяких типів житла можливе 
розташування однокімнатних квартир типу „студія" з вбудованою кухнею-
нішею. 

Понад з цим усі наведені в таблиці схеми, в побудові яких відсутні 
ПЖМ-2, можна розглядати як осьові схеми для формування певної 
конструктивної частини будинку для влаштування повноцінного житла, а там, 
де вони присутні, як такі, що на наступних етапах проектування при збереженні 
визначених загальних параметрів будуть розділені щонайменше на дві частини 
додатковою віссю для зменшення конструктивного кроку. 

Оскільки конструктив житлової частини майбутнього будинку відносно 
до якісних характеристик побудови її планувальної структури є вторинним, 
слід зазначити, що на початкових етапах проектування, коли необхідно 
визначитись з основними осьовими параметрами майбутніх квартир, 
використання ПЖМ-1 і ПЖМ-2 значно спрощує попередні розрахунки в 
порівнянні з розрахунками, які враховували б усі тонкощі та особливості 
конструктиву майбутнього будинку навіть у осьовому вимірі. 

Це пов'язано з тим, що при заданих осьових параметрах ПЖМ для 
визначеного класу житла (відповідно до прийнятого рівня його комфортності), 
компоновка майбутнього плану будинку практично зводиться до об'єднання (у 
осьовому зображенні) навколо сходово-ліфтового вузла певної кількості плям, 
які за габаритами відповідають плямам, придатним для їх розпланування і 
перетворення в одно- та двокімнатні квартири, обмежена номенклатура яких 
завжди може бути розширена певною кількістю багатокімнатних. Як вже 
наголошувалось вище, два суміжно розташованих ПЖМ-1 у будинку 
сформують трьохкімнатну квартиру, ПЖМ-1 разом із ПЖМ-2 
чотирьохкімнатну, об'єднання двох ПЖМ-2 дає можливість створити 
повноцінну п'ятикімнатну квартири, але за умови забезпечення наскрізного або 
кутового провітрювання та орієнтації мінімум відповідно однієї, двох і трьох 
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житлових кімнат на ті сектори горизонту, які забезпечують нормативну 
інсоляцію житла. 

Таким чином, для визначення плями плану житлової частини будинку 
заданого типу комфортності необхідні лише осьові розміри в параметрах 
планувальної структури одно- та двокімнатних квартир, об'єднання яких 
створює всі передумови для формування будинку будь-якого демографічного 
складу квартир. Це значно спрощує пошук попередніх варіантів об'ємно-
просторової структури будинку (з урахуванням ситуаційного сприйняття 
існуючого довкілля та визначених обмежень на проектування). 

Причому навіть в тому разі, якщо планувальна структура будинку 
локально потребує використання ПЖЧ, це не входить у протиріччя з методом 
побудови житла на основі планувальних модулів, бо їх наявність, особливо на 
плямах ПЖМ-2, автоматично перетворює планувально-осьову схему на 
конструктивно-осьову. При цьому в деяких особливих випадках, коли 
необхідно або перейти на більш вузький крок для підвищення конструктивної 
надійності будівлі, або вирішити якісь Інші нестандартні планувальні задачі 
конкретного проекту, також може мати місце розподіл ПЖМ-1 на дві 
планувальні чарунки. 

Проаналізувавши особливості формування об'ємно-просторової 
структури житлової частини багатоповерхового будинку, які базуються на 
приєднанні один до одного ПЖМ і ПЖЧ навколо вертикального 
комунікаційного вузла, розглянемо принципи формування цієї частини будівлі. 
Для класифікації різноманітних типів сходових клітин, ліфтово-сходових 
вузлів, відокремлених від них ліфтових шахт, об'єднаних з поверховими 
холами, та приведення цих комунікаційних елементів будівлі до співпадаючих 
параметрів модулів житлової частини, необхідно їх формалізувати і 
розподілити на планувально-комунікаційні модулі (ПКМ) та планувально-
комунікаційні чарунки (ПКЧ). Доцільність такого розподілу обумовлена 
існуючими в будівництві схемами осьової побудови загальної планувальної 
структури об'єктів, житлова частина яких, що сформована з ПЖМ і ПЖЧ, 
повинна знаходитись в конструктивній відповідності до осьової побудови 
аналогічних параметрів ПКМ і ПКЧ. 

В залежності від поверховості будинку ПКМ і ПКЧ розподіляються на 
декілька типів, які відрізняються довжиною світлового фронту фасаду. 
Мінімальним осьовим розміром кроку під розташування поперечних стін, які 
обмежують довжину світлового фронту фасаду ПКЧ для 3-4 поверхових 
житлових багатосімейних будинків, є параметр, який складається з ширини 
двомаршової сходової клітини та товщини однієї з двох стін, які відгороджують 
її від суміжних квартир, тобто 2,7 - 3 м. 
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Між іншим, параметри цього кроку та прольоту співпадають з 
мінімальними параметрами ПЖЧ, що, безумовно, сприяє їх органічному 
конструктивно-планувальному об'єднанню. Збільшення довжини кроку ПКЧ 
для 3-4 поверхових будинків з 3,3 м до 5,4 м можливо за рахунок використання 
різних типів трьохмаршових сходів та розширення сходових площадок. 
Максимальний осьовий розмір для ПКЧ дорівнює 5,7 м. і є близьким до 
розміру довжини кроку мінімального ПКМ (6,0 м.) і оптимальним для 
розміщення „лежачої"" сходової двомаршової клітини, в якій сходи 
розташовані паралельно зовнішній огороджуючій стіні. При збільшенні кроку 
ПКЧ доцільно зменшувати його проліт або зберігати габарити за рахунок 
розширення і покращення пропорцій міжквартирних холів. Разом з цим, 
використання ПКЧ з кроком довжиною від 4,8 м. до 5,7 м. також цілком 
можливо при побудові об'ємно-просторової структури в житлових будинках від 
5 до 9 поверхів, де ці розміри дозволяють компактно розмістити ліфтову шахту 
та влаштувати сміттєзбірник поряд зі сходовою клітиною або поміж маршами 
сходів. При цьому треба враховувати те, що при проектуванні 
багатоповерхового житла задля забезпечення шумозахисту від дії ліфтового 
обладнання неприпустимо розміщувати ліфтову шахту поруч зі стіною 
квартири. Таким чином, при формуванні ПКЧ доцільно використовувати один з 
двох планувальних прийомів, в яких: 

паралельно двомаршовим сходам та поруч з ними розташовується шахта 
ліфта, відокремлена від суміжної ПЖЧ проходом в приміщення 
сміттєвидалення; 
тримаршові або двомаршові сходи мають „обіймаються" розташованими 
в центрі шахтою ліфта та приміщенням для сміттєвидалення. 
В обох випадках параметри „глибини" ПКЧ (проліт) повинні враховувати 

не тільки фізичні розміри сходів, ліфтів та сміттєвих камер, але й ширину 
загальноповерхового холу або коридору, розташованого навпроти сходово-
ліфтового вузлу та відокремленого від нього стіною з дверима. 

В цілому осьового розміру довжини ПКЧ у вищезазначених параметрах 
для 5-9 поверхових будівель при використанні, відносно „тонких" (20 - 22 мм) 
залізобетонних конструкцій (діафрагма жорсткості) є достатнім, але при 
будівництві стін, які огороджують комунікаційні вузли із цегли, цієї довжини 
може не вистачити, навіть якщо вона буде дорівнювати своєму максимуму. 
Тому при будівництві будинків з використанням місцевих будівельних 
матеріалів найбільш прийнятними осьовими параметрами ПКМ є довжина та 
глибина від 6 м і більше. При позначці верхнього поверху на відмітці більш ніж 
27,5 м треба використовувати незадимлювану сходову клітину та додатковий 
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вантажний ліфт, наявність яких суттєво збільшують параметри ПКМ 
(мінімальна довжина від 7,2 м до 9 м). 

Подальше зростання параметрів ПКМ може мати місце у двох випадках: 
при збільшенні поверховості будівлі від 16 до 24 поверхів; 
при залученні до планувального рішення ліфтово-сходових вузлів 
додаткової сходової клітини. 
Таке зростання довжини (від 9 м і до 12 м) в першому випадку 

обумовлено необхідністю розташування на тлі ПКМ додаткового третього або 
навіть четвертого ліфту, а в другому - ще й необхідністю додаткового 
розташування в будинках: 

до 9 поверхів включно додатково звичайної сходової клітини (СК1); 
від 10 до 24 поверхів додатково до одних незадимлюваних сходів (Н1) ще 
одних (таких самих або сходової клітини з механічним підпором повітря 
(Н2-Н4)). 
Необхідність використання додаткових сходових клітин будь-якої 

категорії у відповідності до поверховості будинку може виникнути за умови, 
якщо: 

загальна площа всіх квартир на типовому поверсі більша ніж 500м2; 
в будинках, в яких не передбачені евакуаційні виходи на протипожежні 
відстійники на балконах і лоджіях всіх квартир, навіть якщо загальна 
площа квартир на типовому поверсі менша ніж 500 м. 
В обох випадках додаткові сходові клітини забезпечують наявність 

другого евакуаційного виходу, необхідність влаштування якого регламентована 
відповідними ДБН. Всі вищерозглянуті структури проектування ліфтово-
сходових вузлів в параметрах ПКМ та ПКЧ побудовані на основі компактної 
схеми їх одностороннього взаємного розташування, яка найбільш характерна 
для секційних житлових будинків та деяких не занадто розвинутих у плані 
будівель точкового типу. Слід зауважити, що використання таких 
комунікаційних вузлів на практиці доволі поширене, але не єдине можливе, 
причому навіть для формування тих будинків, для яких вони найбільш 
прийнятні. В першу чергу це стосується будівель підвищеної поверховості, в 
яких недостатньо використовувати лише однин ПКМ, бо його параметри не 
вміщують ввесь набір комунікаційних складових для забезпечення 
комфортності та дотримання вимог протипожежної безпеки. Наразі для 
вирішення цієї проблеми сучасна проектна практика має в своєму арсеналі 
деякі інші планувальні засоби, а саме:  

рознесення окремих складових частин сходово-ліфтового вузла, 
розміщення їх вздовж відокремлених для цього певних частин світлового  
фронту на двох протилежних  фасадах навпроти один до одного або зі 
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здвигом у найбільш доцільних - з планувальної точки зору - для цього 
місцях; 
зменшення до припустимого мінімуму світлового фронту фасаду, 
зайнятого сходовою клітиною комунікаційного вузла, з подальшим 
„глибинно-ланцюговим" розташуванням його складових частин 
(ліфтового холу з ліфтовими шахтами, камери сміттєпроводу, за 
необхідності - другої „неосвітленої" сходової клітини з механічним 
підпором повітря, позаквартирних коридорів і холів); 
компактне розміщення комунікаційного вузла у геометричному центрі 
типового поверху при обов'язковому „виносі" сходової клітини (або 
однієї з двох - якщо необхідна друга) для природного освітлення та 
провітрювання на один з фасадів (при влаштуванні другої в зоні 
центральної частини будинку з механічним підпором повітря). Хоча 
краще використовувати обидві сходові клітини як такі, що мають 
природне освітлення та провітрювання, незадимлювані сходи (СН-1). 
Якщо перший з трьох наведених прийомів формування комунікаційних 

вузлів в тому чи іншому вигляді може застосовуватись у будь-якому типі 
житлового будинку, то два останніх найбільш прийнятні для формування житла 
лише в будинках точкового типу. В першу чергу це пов'язано з тим, що за 
схемою їх формування найбільш ефективним є розміщення основної частини 
комунікаційного вузла, яка складається з приміщень і шахт, які не потребують 
природного освітлення, в тілі будівлі, при мінімальному використанні площин 
фасаду під влаштування лише однієї або двох сходових клітин будь-якої 
категорії. Особливо це є економічно виправданим при будівництві житла вище 
ніж 16 поверхів, коли необхідно досягнути якнайкращого співвідношення між 
загальною площею квартир і необхідної для їх експлуатації площі 
міжквартирних комунікацій, враховуючи ще й те, що при зростанні 
поверховості майже пропорційно збільшується площа під влаштування 
внутрішніх інженерних мереж, повітроводів та інших технічних систем 
життєзабезпечення житла. Вищезазначене ілюструють характерні композиційні 
схеми побудови різноманітних за типом секцій та будинків на основі 
використання житлових і комунікаційних модулів та чарунок приведені на 
рис. 2-8. 

Слід зауважити, що на наведених малюнках схеми зображення деяких 
типів житлових будинків охоплюють більш широкий спектр різноманітних 
варіантів порівняно з тим, про який йшлося в тексті. Це пояснюється тим, що 
деякі з планувальних схем сформовані на основі модулів або чарунок, які не 
мають прямокутної форми, тобто відходять від тієї ортогональної системи 
координат, яка найчастіше зустрічається у будівництві. В першу чергу це 
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стосується схем будинків або секцій трипроменевої, поворотної та 
хвилеподібної структури, а також об'єктів, які сформовані на основі 
радіального або вимушеного розташування модулів і чарунок.

 
Рис.2 Принципові моделі формування рядових секцій 
багатоповерхового житла

 
Рис. 3 Принципові моделі формування хвилеподібних секцій 
багатоповерхового житла 
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Рис.4 Принципові моделі формування кутових, поворотних, Т-подібних 
та трьохпроменевих секцій багатоповерхового житла 
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Рис.5. Принципові моделі житлових будинків острівного типу 

 
Рис.6. Житловий будинок 5 - 9 поверховий коридорного типу з 
квартирами в 2х рівнях  
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Рис.7. Житловий будинок 16 – 24 поверховий коридорного типу з 
квартирами в 2х рівнях широтної орієнтації  

 
Рис. 8. Принципові схеми житлових будинків галерейного типу  
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Як можна побачити, в таких випадках найважливішим є те, щоби 
пропорції цих модулів не заважали розташуванню в їх габаритах повноцінної 
квартири або окремої її частини. Насамперед це стосується тих схем, в яких має 
місце звуження чарунок або модулів назовні, що може обумовити неприродне 
формування житлових кімнат в параметрах модуля (найбільш комфортними є 
пропорції кімнати, які наближаються до квадрату, або коли їх форма 
розширюється, наче розкривається назовні, а не звужується). Проте оскільки 
такі побудови потенційно можливі, а для вирішення деяких проблемних 
містобудівних ситуацій просто необхідні, треба завжди звертати увагу на те, 
щоб осьовий розмір модулів або чарунок в найбільш звуженому місці 
перетинання зі продовжною фасадною віссю був не менше мінімального 
розміру довжини (3 м). 

Таким чином, розглянувши всі вищезазначені модульно-осьові схеми 
формування багатоповерхового житла, можна зробити наступні висновки: 

в основу будь-якого типу багатоповерхового житлового будинку 
закладений принцип його формування на основі житлових і 
комунікаційних модулів та чарунок; 
кількість комунікаційних модулів та чарунок, які складають загальну 
площу комунікаційних вузлів в будинку, залежить від поверховості 
будівлі та загальної площі всіх квартир на типовому поверсі; 
за наявності заздалегідь розрахованих параметрів (в залежності від 
закладеного рівня комфортності квартир) житлових модулів і чарунок та 
визначених (в залежності від прийнятої проектом поверховості будівлі 
або забудови) габаритів комунікаційно-модульної частини або якоїсь 
іншої планувально-осьової схеми формування житла, можна вже на 
початкових стадіях проекту у першому наближенні, але в реальному 
масштабі, оцінювати розміри і конфігурацію плями майбутнього будинку 
в плані - з огляду на загальну площу усіх квартир. 

При застосуванні модульно-осьового методу проектування 
багатоповерхового житла ще до початку детальної розробки внутрішньої 
структури будинку необхідно визначитись із наступним: 

з основними параметрами та конфігурацією плану типового поверху 
майбутньої будівлі; 
у осьовому вимірі розділити об'єкт на окремі планувальні складові 
частини (поверхи, секції, будинки) під розташування у них конкретної 
кількості квартир для заселення визначеного контингенту сімей; 
з принципами побудови об'ємно-просторового рішення майбутнього 
об'єкту у відповідності до заявлених вимог щодо формування 
демографічного складу його квартир у їх відсотковому співвідношенні; 
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з осьовою прив'язкою основних вертикальних конструкцій, на які 
спирається перекриття кожного поверху, з урахуванням збереження 
найбільш сприятливих можливостей для вільного планування кожної 
квартири або її майбутнього перепланування під ті чи інші дизайнерські 
рішення; з варіантним вибором найбільш доцільної об'ємно-просторової 
структури майбутньої забудови на плямі, яку відведено під будівництво, з 
урахування заданих техніко-економічних показників. 

 

Рис. 9. Квартал забудови житловими будинками секційного типу в межах 
вулиць Щекавицької, Волоської, Межигірської; Поділ, м. Київ, 2006-2008, 
УЦІММ, авторський колектив В.Книш, М.Юрченко, В.Гнатієнко, Т.Василенко, 
І.Клевак  

 
На подальших стадіях проектування визначена планувально-осьова схема 

об'єкту має бути переглянута і уточнена з метою остаточного затвердження 
конструктивних і інженерних рішень та внесення необхідних змін до 
планувальної структури як житлової частини, так і комунікаційних вузлів 
будинку. Зазвичай необхідність внесення змін у планувально-осьову схему, на 
якій ґрунтується об'ємно-просторове рішення будинку, може залежати від: 
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бажання покращити архітектурно-художню виразність композиційної побудови 
будинку або його фасадів; доцільності перегляду параметрів прийнятих кроків і 
прольотів або необхідності їх впорядкування під розміри попередньо прийнятої 
планувально-осьової схеми; необхідності локального збільшення або 
зменшення прийнятих у планувально-осьовій схемі параметрів прольотів задля 
створення на фасаді виступаючих ризалітів чи ніш; інших чинників, в тому 
числі помилок в розрахунках, недосконалого вивчення завдання на 
проектування чи особливостей майданчика тощо. 
На Рис. 9 наведено приклад забудові кварталу багатоповерховим житлом 
секційного типу, що запроектований за допомогою модульно-осьового методу. 
 

Аннотация 
Рассматривается модульно-осевой метод проектирования, с помощью 

которого возможно формирование планов - схем на начальных стадиях 
разработки проектных решений многоквартирного жилья различных типов на 
основе принципиальных пространственных структур – планировочных жилых и 
коммуникационных модулей.  

Ключевые слова: модульно-осевой метод проектирования, 
планировочный жилой модуль (ПЖМ), планировочный коммуникационный 
модуль (ПКМ).  
 

The summary 
The modulе-axial method of designing, with which help probably formation of 

plans - schemes at initial stages of working out of design decisions of multiroom 
habitation of various types on the basis of basic spatial structures - plan inhabited and 
communication modules is considered.  

Keywords: a modulе-axial method of designing, plan of the inhabited module 
(ПЖМ), plan of the communication module (ПКМ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 359

УДК 728.2        А. Д. Яблонская, 
кандидат архитектуры, доцент,

Киевский национальный университет строительства и архитектуры
 
« УСКОЛЬЗАЮЩАЯ» ТИПОЛОГИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ ЖИЛИЩА.

ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ-ЛОВУШЕК.
ЧАСТЬ 3

 
Аннотация: основополагающим для жизнеспособности системы «жилье» 

есть определенный уровень ее разнообразия. Снижение разнообразия приводит 
к неэффективному ее функционированию или деградации системы в целом. 
Одним из явлений, влияющих на снижение разнообразия системы «жилье», 
является образование так называемых ловушек – стереотипов. 

Ключевые слова: система «жилье», норма, стандарт, стереотип, 
QWERTY–эффект, институциональная ловушка, типологическая ловушка. 

 
Норма – (лат. norma –«наугольник») -регулирующее правило, указывающее 
границы своего понимания; некий стандарт, выбранный в качестве точки 
отсчета. Понятие нормы условно и, в зависимости от целей исследования, 
нормой может быть признано:

среднее (как статистический параметр, по выборке, либо по генеральной 
совокупности);

среднее желаемое, в какой-либо ситуации;
среднее с диапазоном допустимых отклонений от него.

Стандарт – (от лат. standart – норма, образец) образец, эталон, модель 
принимаемая за исходные для сопоставления с ними других подобных 
объектов; изделие, служащее в качестве образца; шаблон, трафарет, не 
содержащий ничего оригинального.
Стереотип - укорененная в сознании форма, принцип, процесс, носит  
субъективный характер. 
QWERTY–эффект –зависимость от пройденного пути, формирование не 
эффективных стандартов (стереотипов-ловушек).
Институциональная ловушка - неэффективная устойчивая норма 
(неэффективный институт), имеющая самоподдерживающийся характер. 

 
На наш взгляд, система «жилье», вся сфера деятельности, связанная с 

управлением, финансированием, проектированием, строительством, 
потреблением и эксплуатацией жилья на сегодняшний момент находится в 
институциональной ловушке. Почему финансируется, проектируется и 
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строится жилье только определенного вида, преимущественно 
односекционного? Почему, при кажущемся разнообразии, при детальном 
рассмотрении, многоквартирное жилище практически однотипно и 
однообразно? Как сформировался стереотип современного многоквартирного 
жилища? Какие ситуации в предыдущем развитии системы привели к такому 
состоянию в настоящем? Почему кризис 2008 года остановил всю цепочку от 
инвестора до потребителя жилья на три года? 

Существует ряд специфических факторов, которые оказывают влияние на 
формирование и функционирование системы «жилье», на ее 
жизнеспособность [6,7] и эффективность. Эти произошедшие в прошлом 
случайные события, которые дают рефлексию на настоящее, приводят к 
возникновению устойчивых стереотипов. Это может быть институциональные 
ловушки, которые определяются как неэффективные, но устойчивой нормы, 
имеющие самоподдерживающий характер [1]. Или появляется QWERTY-
эффект, который определяется как эффект блокировки, когда однажды 
принятое решение нельзя отменить [2]. Появление таких стереотипов-ловушек 
зачастую зависит от случая, от несистемных ситуаций [3]. 

Образование стереотипов-ловушек может быть вызвано разными 
причинами, например: 

приоритетом интересов производителей над предпочтениями и 
потребностями потребителей; 
несовместимостью «импортируемых» норм с традициями, 
ментальностью, привычками;  
недостаточностью государственного или общественного контроля над 
определенной сферой деятельности; 
нецелевом использованием, манипулированием, использованием в 
качестве прикрытия; 
отсутствием социально-ориентированной, действенной, научно- 
прогностической деятельности. 
Основная проблема такой ситуации заключается в том, что между 

укоренившимися и новыми нормами образуется конфликт, что приводит к 
появлению или нежизнеспособных, впоследствии деградирующих, или 
устойчивых, но неэффективных образований, которые сильно тормозят 
развитие и постоянно требуют под свою реализацию средств, ресурсов и 
усилий больше необходимого. Устойчивость такого явления обеспечивается 
тем, что при отклонении от сформировавшегося стереотипа или стандарта 
отдельный индивид, группа или организация проигрывают. Им это невыгодно, 
неудобно, не хочется перестраиваться, переучиваться и пр. Выход из такой 
ситуации всегда связан с затратами, так как требует масштабных изменений и 
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организационных усилий, что может сопровождаться неблагоприятным 
кумулятивным эффектом. Хотя одновременный переход всех задействованных  
компонентов системы к другой норме или стандарту позволил бы решить 
проблему более эффективно. 

Теоретически существует путь выхода из такой ловушки за счет 
постепенного осознанного формирования определенных альтернативных 
механизмов в самой системе с течением времени. Но наиболее часто это 
происходит как слом и установление нового, с полной заменой неэффективной 
нормы. 

Такая ситуация сложилась в системе «жилье». Так как это 
сложноорганизованная система с большим количеством компонентов и 
фигурантов, находящихся в тесной взаимной связи. И это определенным 
образом повлияло на формирование стереотипов в архитектуре массового 
жилища в нашей стране. 

История возникновения феномена массового типового жилища 
секционного типа широко известна. Современные типологические нормы-
стандарты коллективного жилища формировалась на протяжении 20 века. 
Началось все с установок Модернизма (The Modern Movement), которые 
радикально повлияли на формирование жизненных привычек и принципов 
организации жилища в первой половине 20-го века, и которые привели к 
появлению новых форм-схем  коллективного проживания. Цель было создание 
здорового жилья в счастливом и справедливом мире, через формирование 
сценариев новой жизни и новых форм сосуществования людей, которые 
должны были укрепить совместное проживание, коллективизм, и не ущемлять 
индивидуальные потребности и независимость. Эти честолюбивые стремления 
достигнуты не были. По сути, социальные эксперименты, цель которых была 
переформатирование общества и города с помощью архитектуры, в 
большинстве случаев не оправдали возложенных на них ожиданий. 

Наследием этих типологических поисков стал сформировавшийся 
стереотип форм многоквартирного жилья (секционное, коридорное и пр.) и 
стереотип комфортности (нормы-требования по санитарной гигиене и 
безопасности проживания), корни которых находятся в идеях города-сада 
Горварда, Афинской хартии, идеях В. Гропиуса и Л.Корбюзье, декларациях 
CIAM. Результатом стал жесткий монофункционализм, соблюдение правил 
инсоляции, и как следствие образование разрывов между домами и пр. Это в 
конечном итоге привело к так называемой «свободной» застройке жилыми 
домами секционного типа (см. рис.1). 

 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 362

 
Рис.1. Прототипы секционного жилья (истоки формирования стереотипа 
многоквартирного жилья 60-80х годов в нашей стране) 
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И если идеи модернизма, их реализация в Европе, не приобрели 
массового характера и, на наш взгляд, там жилище не оказалось в 
типологической ловушке, именно за счет существования альтернативных 
решений и наличия действенной обратной связи с потребителем, что 
стимулировало появление разнообразных форм и типов многоквартирного 
жилища. В нашей стране это произошло в силу действия законов регулируемой 
плановой экономики. 

Послевоенные проблемы - послевоенная разруха и восстановление 
экономики государства, миграция населения в города, острая нехватка жилья 
требовали сиюминутных решений. А долговременный, независимый от 
политики, прогноз о том, как может развиваться система в будущем, не 
проводился. Ставка была сделана на дешевые жизненно необходимые метры 
квадратные жилья. Это привело в результате к серьезным просчетам на 
социальном и градостроительном уровне. Что впоследствии за 50 
послевоенных лет сделало города не только хаотичными, уродливыми, 
территориально расползшимися, но и привело к деградации жизни жителей. 

Все это дало устойчивую типологическую форму-норму или стандарт. И 
проектировщики, и строители несколько десятилетий работали в таких 
условиях. Научная, поисковая составляющая процесса, была также подчинена 
поиску наиболее экономичных, по сути, просто дешевых решений в узком 
типологическом коридоре. Практическим результатом деятельности 
типологических архитектурных исследований стало создание десятков серий 
секционных жилых домов, сформированных по принципу «найди десять 
отличий», и их всестороннему обоснованию, а также  разработкой жестких 
регламентирующих стандартов и нормативов. На обочине этого процесса 
проводились поиски альтернативных решений, но они так и не вышли за рамки 
редких реализаций, научных отчетов, статей, диссертаций и схем в учебниках 
по типологии жилища. 

На наш взгляд это явление, изначально носило «импортируемый» 
характер (рис. 1). В задачи данной статьи не входит описание и анализ истории 
вопроса возникновения понятия отдельно стоящий «секционный дом» эпохи 
Модернизма. Но первое технологическое оборудование фирмы Камю для 
заводов крупнопанельного домостроения было закуплено во Франции [4, 
С. 138]. Государственная установка на возведение крупнопанельного жилья 
секционного типа как решение жилищной проблемы закрепила этот процесс. 
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Рис. 2. Формирование типологической ловушки-стереотипа в системе «жилье» 
в наше стране за период с 60х годов ХХ ст. до нашего времени. 
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За тридцать лет, с 60х до 90х годов ХХ столетия доминирующей стала 
практически одна форма массового жилища, которая оформилась как: 

стереотип владения - «бесплатное», «мое - не мое» жилье; 
стереотип  администрирования – управление, контроль, регулирование, 
финансирование, проектирование, строительство, распределение, 
эксплуатация – односторонне направленное, без обратной связи с 
потребителем. 
стереотип потребления - многоквартирное жилище может быть только 
такое, ведь в нем выросло практически два поколения и оно плохое, так 
как квартиры малой площади и в целом плохого качества; 
стереотип производства – проектирование под созданную 
индустриальную базу – серийное, стандартизированное, производство 
метров квадратных. 
 
Весь механизм был запущен, образовалась устойчивая связка между 

компонентами и фигурантами этого процесса. 
Также у «безадресного» и бесправного из-за отсутствия выбора, 

потребителя, который «потреблял» то, что давали, ведь жилье не было 
собственностью и товаром, сформировался еще один стереотип-мечта. 
Квартира в односекционном, точечном жилье лучше, чем многосекционном. 
Это жилье, как правило, не серийное, а «элитное», с большими квартирами, 
более комфортное и более престижное. 

Рис. 3. Современный вид застройки жилыми домами между бульваром Леси 
Украинки и ул. Старонаводницкой в г. Киеве (фото автора).  
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В 90х годах старая отлаженная, по своей природе гомогенная, 
«стерильная» система «жилье» рухнула, практически перестал существовать 
институт бесплатного распределения, перестала функционировать мощная 
индустриальная база, а жилье в одночасье стало личной собственностью и 
товаром, который можно свободно продать и купить. 

И опять случай сыграл определенную роль в дальнейшем развитии 
системы «жилье». В условиях системного кризиса выжила только одна форма 
строительной технологи – полукустарный метод армирования и бетонирования 
прямо на строительной площадке, который со временем развился и 
трансформировался в называемую «систему безригельного каркаса». Эта 
технология характерна быстротой возведения жилых домов без мощной и 
затратной строительной базы. 

Также нескольких обстоятельств сыграли свою роль в этом процессе. А 
именно, с одной стороны наличие практически только одной небольшой 
группы потребителей, тех, у кого появились свободные деньги, и 
предоставленная им возможность свободной покупки чего хочешь или можешь. 
С другой, быстро возникшая связка  «инвестор-строитель», с желанием 
получить сверхприбыли из-за возникших условий в стране. Этому 
способствовали еще несколько обстоятельств, а именно, недостаток 
многоквартирного жилья и избыток дешевой рабочей силы. А также отсутствие 
действенных механизмов регулирования и государственного контроля системы 
«жилье» в новых неизвестных, за 80 лет забытых, условиях социалистической 
планово-распределительной экономики. Все это привело к очень быстрому 
формированию нового стереотипа, с «доморощенным», не профессиональным, 
социальным и экономическим непониманием того, как будет развиваться  
система «жилье» во времени.  

В результате сформировался интегральный типологический стандарт: 
многоквартирное, секционное, отдельно стоящее, высотное жилье (см. рис.4), в 
котором квартиры почти в два раза превышают по площади решения 
недалекого прошлого, с развитыми поэтажными внеквартирными 
коммуникационными пространствами и пр. [5]. Но которые проектируются по 
уже отработанным типологическим функциональным и формообразующими 
схемам (с соблюдением стандартов организации жилых пространств, 
зонирования помещений квартиры, с неукоснительным соблюдением правил 
санитарной гигиены и пожарной безопасности), так как это записано в нормах, 
так как этому учили в вузах и так проектировали раньше. На Украине много лет 
проектировали многоквартирное жилье, по сути, без учета новых социальных 
потребностей и финансовых возможностей, без использования новых 
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технологий, без современных нормативных документов. Легализация новой 
нормы происходила post factum, не носила упреждающего характера. 

 

Рис. 4. Точечные односекционные высотные жилые дома по ул. Механизаторов 
и на Краснозвездном пр., г. Киев (фото автора). 
 

Ловушка-стереотип индустриального однообразно-секционного и 
«свободно»-стоящего многоквартирного жилища переросла в ловушку-
стереотип высотного точечного секционного, со строительством на малых, 
случайных площадках, с квартирами большой площади  для одного вида 
потребителя. В силу сложившихся обстоятельств 90х годов жилье 
одновременно стало и жилищем, и недвижимостью-товаром, и банком. 

Исходя из теории, именно в момент «катастрофы 90х», слома старой 
системы, была возможность перейти к формированию новой, более 
эффективной норме. Этого не произошло, и уже за несколько лет 
сформировавшаяся устойчивая связка – «инвестор - проектировщик – 
строитель – потребитель» не допускала такой возможности. Началась 
стремительная экспансия, так называемый жилищный строительный бум. Эта 
ситуация очень быстро начала скатываться в стереотип - ловушку. 
Альтернативных видов и типов жилья  не появлялось, и чем дальше, тем 
меньше была надежда на их появление. Никто из фигурантов этого процесса не 
был в нем заинтересован: не определенный слой потребителя, который не 
дифференцировал свои потребности и не очень понимал, что ему нужно; ни 
инвестор, с конкретной целью быстрого получения сверхприбыли, ни 
строители, которые уже наладили производство, обучили специалистов и 
освоили только одну технологию. Государство, как элемент управления, 
координации и организации, в лице чиновников, включилось в систему, как 
заинтересованное лицо, и очень быстро коррумпировалось, и также не могло 
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системно, дальновидно, действенно и отстраненно влиять на процесс. 
Проектировщики, после распада проектных государственных институтов, 
оказались заложниками системы, подчинились ей  и также не могли влиять на 
процесс. Из этой цепочки полностью выпала архитектурная наука и 
социологические исследования и модели, так как ни опыта работы в новых 
условиях, ни финансирования не было, отсутствовал мотивированный прогноз, 
о том как может развиваться система в дальнейшем, не велась разработка 
программ долгосрочного планирования и координации процесса. 
Формирование новых специалистов шло по старым методикам и учебникам. 

Таким образом, произошло формирование доминирующего стандарта в 
системе «жилье. Никто вроде не принуждает, никто не является заложником 
распределительной системы, выбор свободен, однако уже все предопределено 
цепочкой прошлых случайных условий и субъективных факторов, которые уже 
никак не пересекаются с современными интересами, возможностями и 
желаниями. И вроде история не такая долгая, но то, что еще десять лет назад 
можно было исправить и изменить, когда ситуация кардинально поменялась, 
сделано не было. Образовалась жесткая устойчивая технологическая 
связка - управление (коррупция)– инвестор (прибыль) - проектировщик 
(зависимость, образование) – строитель (технология) – потребитель 
(непонимание, что нужно). 

Перемены в экономика и социальной структуре, расслоение общества и 
его потребностей, перемены в образе жизни за последние 20 лет уже никак не 
могли повлиять на этот процесс. Система «жилье» очень быстро оказалось 
снова в тисках ловушки-стереотипа.  

 
Пол Дэвид назвал такие процессы QWERTYномикой и определил, что в 

какой-то момент в системе наступает доминирование одного процесса над 
другим, и он получает «зеленый свет» на фоне технологической 
взаимосвязности, экономии от масштаба и квази-необратимых инвестиций [3]. 

Для системы «жилье» выработанный за последние десятилетия стандарт 
был в целом выгоден, также как и индустриальное типовое серийное в 
прошлом, так же как и высотное, малоплощадочное в настоящем. Квартиры с 
большой площадью, секционная структура дома, позволяла строить на 
маленьких площадках, освоенная технология безригельного каркаса подчинила 
под себя и строительную базу, и технологию возведения, и специалистов – 
система наладилась - вал квадратных метров и неразборчивость потребителя, 
получение сверхприбылей. Процесс подготовки специалистов тоже подчинился 
этому процессу. Нехватка рабочих проектных рук, привела к тому, что 
студенты с начальных курсов начинали работать в архитектурных мастерских и 
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фирмах при строительных организациях, и учась на конкретных текущих 
задачах, сразу становясь специалистами узкого профиля. Академическое 
образование и научно-практические исследования, находясь в стагнации, не как 
не влияли на этот процесс. А ведь переучивание требует больших затрат и 
усилий. 

С отладкой системы при формировании стандарта-стереотипа происходит 
сокращение издержек на новое. Конкуренция производителей жилья, при 
условии  наличия спроса на жилье и отсутствии понимания  и дифференциации 
своих потребностей потребителем как бы автоматически заставляет бороться с 
издержками. Образование, наука, проведение социального мониторинга, 
системного прогнозирования, организация управления с механизмом обратной 
связи с потребителем – это все требует больших единовременных, 
непродуктивных затрат и усилий. 

Несколько «исторических случайностей», произошедших в начале 
процесса, повлияли на всю последовательность дальнейших выборов. На наш 
взгляд причина лежит в ориентации системы «жилье» на практически один тип 
многоквартирного жилища, которая произошла в конце 50х (индустриальное 
секционное малометражное жилье) и выживание строительной технологии 
возведения - «безригельный каркас» - в 90х. Также свою роль сыграл такой 
феномен как ожидание потребителем доминирующего стандарта. 

Случай предопределил, что именно в такое жилье - «стандарт» были 
сделаны наибольшие инвестиции в определенный момент времени. А так как 
переход к другому стандарту затруднен из-за непродуктивных единовременных 
затрат, то в дальнейшем все усилия были направлены в одном направлении, все 
инвестиции делались именно в такой «стандарт». 

Может показаться, что на момент создания доминирующего «стандарта» 
система пришла в равновесное состояние. Но это состояние не оптимально и 
более того, в последующем все элементы системы ориентировались на этот 
«стандарт», который превратился в устойчивую форму – устойчивый стереотип 
многоквартирного жилища. 

Под влиянием краткосрочных интересов система сама по себе совсем не 
обязательно приходит к уровню долгосрочного равновесия на эффективном 
уровне. На наш взгляд стихийное взаимодействие элементов системы «жилье» 
должно контролироваться третей силой. Если скачек роста застигает систему в 
положении, при котором лидирует неоптимальный выбор, то велика 
вероятность того, что в результате данный, случайный выбор может оказаться 
доминирующим. 

И чем сложнее система, чем больше в ней взаимозависимостей, больше 
экономии от масштаба (производство метров квадратных) и чем крупнее 
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инвестиции, тем больше вероятность, что силы искривят траекторию 
равновесия. Все усугубляется еще и тем, что все процессы, происходящие в  
системе «жилье» усложняются с возрастающей скоростью, что делает проблему 
QWERTYномики и образования стереотипов-ловушек все более и более 
острой. 

Ведь после того, как траектория развития уже пошла по неоптимальному 
пути, возвращение ее на другой путь связано с колоссальными потерями и 
новыми затратами и усилиями всех компонентов системы.  

После кризиса 2008 года условия резко изменились. Прежнее жилье 
оказалось невостребованным  потребителем, а альтернативных путей 
предусмотрено не было. Как иллюстрация – масса недостроенных высотных 
точечных жилых домов, просто брошенных после кризиса 2008 года. 

Рис. 5. Недостроенные жилые дома после кризиса 2008 года, г. Киев (фото 
автора) 

Главной остается проблема выбора правильных «стандартов», механизм 
их формирования и прогнозирования того самого состояния, которое даже 
может быть иногда недоступно в настоящий момент, но именно к которому 
стоит устремлять свои силы. Ситуация ясно показала, существует 
необходимость в действенном точечном вмешательстве - постоянном контроле, 
проведении мониторинга, исследования предложения, в осуществлении 
«мягкого» прогнозирования, формирования понимания своих потребностей 
потребителем. 

И тут роль типологических исследований, как способа формирования 
разнообразия может влиять на жизнеспособность системы в будущем. 

Формирование разнообразия внутри системы должно включать в себя: 
возможность эксперимента (общество выделяет средства на возможность 
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разработки и реализации альтернативных вариантов); мониторинг динамично 
меняющихся потребностей и  возможностей;  направленность информации, 
доступ к ней, формирование понятия о другом образе жизни у потребителя; 
активизацию социальных групп населения в процесс создания новых норм. 

 
 
Существует определенное, может неявное, разочарование в пройденном 

пути архитектуры жилища и ее типологических принципов. Слишком много 
вопросов, которые напрямую и косвенно влияют на типологию жилища, и 
часто поднимают проблемы, которые невозможно решить архитекторам. Это 
объемы и масштабы строительства, уровень сервиса и обслуживания жилья, 
распоряжения и постановления власти, маленькое, недостаточное 
финансирование крупномасштабных социальных проектов, типологические и 
формальные требования потребителей, определяемые их вкусом, понятиями и 
привычками. Стандарты, которые управляют жилищем, устарели и очень 
далеки от реальных требований потребителей. 

Все это вынуждает архитекторов работать в очень узком коридоре и 
мешает предлагать и реализовывать смелые решения для изменяющихся 
потребностей, которые возникли за последние несколько лет. Произошло 
отстранение архитекторов от принятия решений. Но вопросы остаются. 

Какое должно быть современное жилье? Каковы его типологические 
принципы, определяющие создание пространства для жилья современного 
городского жителя? Каково взаимодействие внутреннего жилого пространства 
и окружающего контекста? Каковы механизмы этого взаимодействия? Как 
образ жизни современного человека влияет на функцию и форму 
многоквартирного жилья? Это вопросы, которые очерчивают пространство 
исследований современной архитектурной типологической науки. Должно ли 
жилье оставаться монофункциональным или стать полифункциональным 
жилым комплексом. Должно ли жилье быть коллективной инициативой или 
исходить от частной инициативы и как это влияет на его типологию. 
Нацелилось ли жилище на гетерогенное, смешенное сообщество, или надо идти 
по пути узкой специализации потребностей (жилище для студентов, для 
рабочих, служащих, пожилых людей). Какие схемы - нормы смогут 
гарантировать, что современный городской житель будет иметь безопасное и 
комфортабельные условия проживания, будут иметь ДОМ, позволят 
эффективно развиваться системе «жилье» в будущем. 
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Анотація 

Життєздатність системи «житло» залежить від рівня її різноманітності. 
Зниження різноманітності призводить до неефективного її 

функціонуванню чи до деградації системи у цілому. Одним із явищ, що 
впливають на зниження різноманітності, є виникнення так званих пасток - 
стереотипів. 

Ключові слова: система «житло», норма, стандарт, стереотип, 
QWERTYефект, інституціональна пастка, типологічна пастка. 

 
The summary 

Basic for viability of system "habitation" is certain level of its variety. Variety 
decrease leads to its inefficient functioning or system degradation as a whole. One of 
the phenomena influencing decrease of a variety of system "habitation", formation of 
traps - stereotypes is. 

Keywords: system "habitation", norm, the standard, a stereotype, QWERTY-
effect, an institutional trap, a typological trap. 
 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 
 

 

373

ЗМІСТ
 

 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 
Гаврилюк І. В. , Олійник О. П. Принципи та прийоми організації 
міських площ західноєвропейських міст (на прикладі міст Нідерландів) .  

 
5 

Завада В. Т. До питання про територіальну неоднорідність традиційної 
сакральної архітектури України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
14 

Бачинська О. В. Невідомі форми арок у ліванській архітектурі першої 
половини ХХ сторіччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
28 

Дида І. А. Перспективи застосування в українській архітектурі 
автохтонних екологічних принципів формування середовища . . . . . . . . . .

 
34 

Доброва А. В. Художньо - композиційні особливості сучасного 
інтер'єрного живопису. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
44 

Гик Т. В. Передумови аналізу еволюції стилів дизайну. . . . . . . . . . . . . . . .  49 
Житкова Н. Ю. «Індустріальна культура – джерело новітніх стилів» . . . .  56 
Потапчук І. В. Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-
просторового структурування міста Житомира. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
62 

Панченко О. О. Фрактальна геометрія і архітектура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Поперечна О. О. Підходи до архітектурного проектування житлового 
середовища з урахуванням соціальних аспектів поведінки людини. . . . . . 

 
76 

Проляка Т. О. Надземні пасажирські об’єкти як просторові орієнтири 
міста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
83 

Малік Т. В. Просторово - формуючі напрями дизайн-діяльності початку 
21 століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
89 

Мержiевська Н. Ю. Фактори доцільності реконструкції історичного 
готелю на прикладі готелю Брістоль в Одесі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
95 

Михайлишин О. Л. Композиційно-просторова організація житлових 
кварталів для службовців на Волині у 1920-х роках . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
101 

Рожко В. М. Архітектурний аналіз наскельних слідів утраченої 
дерев’яної забудови для її графічної реконструкції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
109 

Трошкіна О. А. Сприйняття міського середовища та об’єктів архітектури 
в ньому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
121 

Попадюк Р. І. Просторові стратегії гібридних архітектурних структур. . . 126 
Ольховская Е. В. Роль рекламы в дизайне архитектурной среды. . . . . . . .  136 
Шебек Н. М. Природні передумови гармонізації архітектурного 
середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
140 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 
 

 

374

Курач С. Ю. Витоки формування освітніх, виховних та спортивних 
закладів у Давній Греції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
152 

  
 

МІСТОБУДУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
 

Васильченко О. С. Особливості комплексного формування бізнес-парків 
в умовах крупніших міст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
158 

Андрощук А. С. Методи пропорціювання в містобудуванні. . . . . . . . . . . . . 167 
Дмитренко А. Ю. Вибір стратегії розвитку міських поселень 
Дніпропетровської та Запорізької областей: демографічні передумови. . . 

 
173 

Осиченко Г. О. Синтаксичні підходи до оцінки естетичних якостей 
містобудівних об'єктів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
183 

  
 

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 
 

Жовква О. І. Символіка та побудова композиції інтер’єрних розписів 
православних сакральних споруд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
190 

Гарбар М. В. Аналіз досвіду використання велосипедного транспорту в 
Східних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
196 

Дивак В. І. Розширення музейного простору в умовах міської забудови. .  202 
Король Ю. В. Типологічні аспекти та тенденції розвитку кінотеатрів. . . .  210 
Коломєйцев А. В. Принципи локальності та універсальності 
архітектурно-планувального вирішення споруд (на прикладі прецедентів 
з історії архітектури XX-го століття) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

217 
Кельба С. С. Конструктивні рішення в'їзних комплексів великих міст. . . 228 
Кірнос П. В. Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних 
науково-дослідницьких будівель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
235 

Лещенко Н. А. Планувальні та об’ємно-просторові особливості в 
рішеннях історичних архітектурних ансамблів малих міст Західної 
України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

244 
Нетужилова Н. В. Особливості реструктуризації та перепланування 
промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі 
м. Львова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

250 
Ніколаєнко В. В. «Особливості розміщення підприємств громадського 
харчування в загальноміській системі обслуговування». . . . . . . . . . . . . . . . 

 
257 

Ніканоров С. О. Використання мобільних споруд на туристичних 
маршрутах при рекреаційних комплексах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
261 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 
 

 

375

Пивоваренко О. В. , Русевич Т. В. Психологія сприйняття, як 
формоутворюючий фактор в архітектурі шкільних комплексів. . . . . . . . . .

 
274 

Рябець Ю. С. Роль мобільних об’єктів експрес-обслуговування в 
організації масових святкових заходів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
282 

Самойлович В. В. Прийоми архітектурної композиції підвісних стель в 
інтер’єрах будівель громадського призначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
287 

Сулик Т. Р. Поняття багатофункціональних культурних центрів та 
програми їхнього формування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
297 

Эмамианфар Али Эволюция формирования высших учебных заведений 
архитектурно-строительного профиля в странах Ближнего Востока и 
Средней Азии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

304 
Сенченко Д. В. , Чернявський В. Г. Функціонально-планувальна 
організація центрів соціально-психологічної реабілітації людей з 
порушеннями слуху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

313 
Чернявський В. Г. Класифікація елементів предметно-просторового 
середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери. . . . . . . . . .

 
319 

Третяк Ю. В. Систематика засуджених та службовців в архітектурному 
середовищі пенітенціарного закладу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
326 

Шулдан Л. О. , Бродський М. О. Сучасні системи архітектурно-
конструктивних рішень для енергозаощаджування в громадських 
будівлях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

335 
Книш В. І. Модульно-осьовий метод проектування багатоповерхового 
житла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
342 

Яблонская А. Д. «Ускользающая» типология и разнообразие жилища. 
Формирование стереотипов-ловушек. Часть 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
359 

 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 
 
376

Шановні науковці!  
В Київському національному університеті  будівництва і архітектури 

видаються науково-технічні збірники  „Містобудування та територіальне 
планування” (відповідальний редактор професор Осєтрін М.М.) і „Сучасні 
проблеми архітектури та містобудування” (відповідальний редактор професор 
Дьомін М.М.), які визнані ВАК України, як наукові фахові видання України, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук.  

Випуски збірників в обов’язковому порядку розсилаються в бібліотеки та 
організації згідно вимог ВАК України до розсилки авторефератів дисертацій, в 
бібліотеки провідних профільних науково-дослідних та проектних організацій, 
вищих навчальних закладів освіти в яких ведеться підготовка фахівців за 
напрямами „Архітектура” та „Будівництво”, а також окремим провідним 
фахівцям вказаних напрямів, які є членами спеціалізованих вчених рад по 
присудженню наукових ступенів. 

Збірники видаються за рахунок коштів авторів та спонсорів.  

Вимоги до статей.
Рукописи статей, що подаються до нашого збірника, повинні бути 

оформленні на аркушах формату А4 з полями: верхнім - 25 мм (для 
розміщення в подальшому колонтитулу), боковими і нижнім - 20 мм (для 
зручності виготовлення макету і розмножувальних матеріалів). Вони подаються 
українською або російською мовами у відповідності до вимог, викладених в 
постановах президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3 „Про публікації 
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
та їх апробацію” та від 15.01.2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до 
фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, в електронному виді та 
відповідно у роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 (без нумерації 
сторінок (для великих статей можлива нумерація на звороті роздруківки) та 
обов’язково з підписом автора (ів) на останній сторінці), в текстових 
редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr 14 p., який повинен бути 
відформований в межах формату 245х170 мм з інтервалом 18 пт. (набирається 
в позиції "точно"); 

Кожна стаття повинна мати свій індекс УДК (Універсальної десятинної 
класифікації), який розміщується в лівому верхньому куті. Прізвища авторів та 
їх відповідні ініціали, титули і звання, повну назву організації (закладу) слід 
розміщувати з правого боку.

Заголовок набирається великими буквами, жирним шрифтом, того ж 
розміру (14 p.) і форматується по центру. Над заголовком і під ним 
пропускається один рядок. 

Потім після заголовку і підзаголовних даних розміщують анотацію на 
мові тексту матеріалу, що публікується. Далі через один рядок перед текстом  
наводять ключові слова, які вибирають з тексту цього матеріалу і виділяють 
поліграфічними засобами (бажано курсивом того ж шрифту). 
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По тексту статті повинно бути чітко видно стан проблеми, її актуальність 
і новизна, особистий вклад автора (авторів) в це дослідження. Якщо 
передбачається публікація матеріалу частинами в декількох випусках збірника 
то кожну частину слід завершувати поміткою „Продовження (закінчення) 
буде”. На сторінках з початком кожної наступної частини матеріалу, що 
публікується, в підстрочному зауваженні або перед текстом роблять помітку 
„Продовження (закінчення)” та вказують номер (и) випуску (ів) видань, в якому 
(их) були надруковані попередні частини цього матеріалу. 

Рисунки та формули повинні бути вмонтовані в її електронний текст по 
місцю автором і чітко читатись в форматі сторінок збірника (фактично на 
аркуші формату А5 після відповідного зменшення тексту на форматі А4). 

Після тексту статті повинно бути розміщено пристатейні бібліографічні 
списки у відповідності до ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 
7.34-81, ГОСТ 7.40-82. 

Бібліографічні записи в пристатейних бібліографічних списках 
повинні бути пронумеровані.

Після бібліографічного списку необхідно розмістити анотації та ключові 
слова на англійській мові та ще на одній з мов, що не відповідає мові оригіналу 
статті – російській або українській. 

До матеріалів статті необхідно додавати авторську довідку (вказати 
місце роботи чи навчання, посаду, наукові ступені та вчені звання, 
контактні телефони, почтову адресу для переписки, при можливості 
„Email”) та рекомендацію наукового підрозділу, де підготовлена стаття, у 
вигляді витягу з протоколу засідання, на якому вона розглядалась, завіреного 
керівництвом та печаткою закладу, для опублікування у відповідному науково-
технічному виданні. 

За зміст статті несуть відповідальність автор та науковий підрозділ, який 
рекомендував її для опублікування. Рецензент статті (призначається 
редколегією) несе моральну відповідальність за рекомендацію статті до друку. 

Контактні телефони:
Збірник „Містобудування та територіальне планування”:
відповідальний секретар, доцент кафедри міського будівництва КНУБА 

Чередніченко Петро Петрович – робочий тел. 24-15-543 та 245-42-04; 
мобільний – 8-067-442-13-36 (він же відп. секретар збірника „Містобудування 
та територіальне планування”). 

Збірник „Сучасні проблеми архітектури та містобудування”:
відповідальний секретар, кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА Товбич Валерій 
Васильович – робочий тел.  245-48-40; мобільний – 8-067-442-77-45. 



Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 27. 2011 
 

Наукове видання

CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

Науково-технічний збірник

Випуск 27

Має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації в 
Державному комітеті інформаційної політики України (серія КВ № 2649 від 16 червня 
1997 року). 

Визнаний ВАК України, як наукове фахове видання України, в якому можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата архітектурних та технічних наук. (Постанова президії ВАК України 
від 14 квітня 2010р. №1 – 05/3). 

 
 

 

Адреса редколегії: 03037, м.Київ-37, Повітрофлотський пр., 31. КНУБА.
Тел. 245-42-04.

Підписано до друку   24.06.2011 р. Формат 60х841/16.
Обл.-вид. арк.               . Тираж 160. Зам. № 

Фірма “ВІПОЛ”
03151, м.Київ-151, вул. Волинська, 60 
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