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Дитячий майданчик – це місце де дитина реалізовує свої 
потреби в активному русі та спілкуванні, розвиває силу та 
розумові здібності, саме тому дитячі майданчики – це 
невід’ємна частина архітектурного середовища міста, а 
дослідження особливостей архітектурно-художньогорішення 
дитячих майданчиків є особливо актуальним в наш час.  

Ключові слова — простір, ігровий майданчик, діти.  

Особливості дитячого ігрового простору досліджували такі 
архітектори та дизайнери як: Богданова Л.О.,  Дудка О.М., 
Коваленко В.С. 

Архітектурно-художня організація дитячого ігрового 
простору в наш час є особливо важливим завданням для 
дизайнерів, тому що у центрі всього, що ми плануємо, 
проектуємо й виробляємо, перебуває дитина і, у першу чергу, ми 
думаємо про її здоров'я, розвиток та безпеку. 
Безпечна конструкція та дизайн обладнання ігрового майданчика 
повинні стати об'єктом пильної уваги проектувальників, 
виробників, організацій та осіб, відповідальних за будівництво 
цих майданчиків. 

Дитячими майданчиками є комплекси ігрових елементів, 
найчастіше об‘єднаних у ціле ігрове містечко: дитячі ігрові 
комплекси, спортивні комплекси, гойдалки, каруселі, пісочниці, 
гірки, вуличні тренажери тощо. 

Ігрові містечка привабливі тим, що у них одночасно можуть 
грати й розважатися кілька дітей, не заважаючи один одному. На 
деяких майданчиках кількість дітей, одночасно перебуваючи на 
території, може варіюватися від 20 до 30 осіб. Комплектація і 
форма ігрових містечок може бути різною і, зазвичай, має набір 
стандартних елементів: гірки, лазалки, спуски різної форми, 
драбинки, елементи, що крутяться (кубики, барабани) та інші 
елементи. 

Майданчики для дітей ясельного віку (від 1 до 3 років) 
призначені для відпочинку малят у супроводі дорослих. Їх 
розміщують ізольовано від інших дитячих майданчиків. 
Устаткування цих майданчиків складається із садових ослонів, 
пісочниць, низьких пружинних гойдалок, ігрових будиночків, 
ванни-басейну чи сухих басейнів. Зона для малят повинна бути 
затишною і викликати почуття захищеності, безпеки, а об‘ємні 
елементи повинні бути простими та яскравими. Майданчики для 
дітей дошкільного віку (від 3 до 7 років) повинні мати яскраву 
тематичну спрямованість із виділенням зон для різних видів 
ігрової діяльності. Ці зони розподіляють таким чином: місце для 
ігор зі спеціальним устаткуванням, куточок тихих ігор з 
піщаним двориком, місце для вільних ігор, зону для катання на 
велосипедах та роликах, зона тіньового навісу, зона природного 
ландшафту. Простір для рухливих ігор повинен мати більш 
складну цікаву форму, чим простір для спокійних ігор. Дитячі 
ігрові майданчики для дітей молодшого й середнього шкільного 

віку (від 7 до 14 років) повинні мати більше різноманітного 
устаткування, що включає елементи спорту, наприклад рампи 
для скейтів, роликів та велосипедів. Дітей цієї вікової групи 
більш цікавлять рухливі ігри, що вимагає різноманітного 
встаткування і великого ігрового простору.  

Для батьків передбаченні лавочки, бесідки та тіньові навіси.   

Ігровий простір повинен мати композиційну цілісність , у 
якій функціональне призначення нерозривно зв‘язане й 
взаємозалежне з формою простору. 

Типи організації дитячого ігрового простору залежать від 
типу просторової композиції. Певний тип композиції 
використовується залежно від розмірів території виділеної  для 
дитячих майданчиків. В забудованих містах де обмежена 
кількість простору використовують об‘ємно просторову 
композицію. В парках, за містом або в маленьких містах де 
виділена територія для дитячого майданчика досить велика,  
частіше використовується глибино просторовий тип композиції. 
До глибино просторового типу композиції відносяться: 
центрична композиція, осьова та багато центрова з вільно 
перетікаючим простором. В кожному дитячому ігровому 
майданчику має бути головний акцентний елемент. В 
центричній композиції він знаходиться в центрі, а решта 
об‘ємних елементів йому підпорядковані.. В осьовій композиції 
акцентний елемент має замикати вісь. В багато центровій 
композиції має бути кілька акцентних елементів - 
композиційних центрів. 

 Дитячі майданчики України, залежно від регіону, мають свої 
особливості. Наприклад, дитячі містечка Києва відрізняються 
тим, що тут часто можна зустріти «новинки» дитячого ігрового 
обладнання. Дитячі містечка Криму і прибережних територій 
відрізняються застосуванням до ігрового устаткування морської 
тематики. В організації ігрового простору часто 
використовується історична тематика, космічна, побутова та 
художньо-етнічна тематика пов‘язана з мистецькими традиціями 
певного регіону. 

Колористичне вирішення ігрового простору – одна з 
найважливіших характеристик дитячого майданчика. 
Насамперед потрібно враховувати природу сприйняття й оцінки 
кольорів дітьми. Діти молодшого віку люблять теплі, ясні, 
яскраві кольори.  Зелений, жовтий, жовтогарячий, помаранчевий 
та блакитний колір сприятливо впливають на настрій і розвиток 
маленьких дітей. У той же час фіолетово – коричневі, землисті, 
темні синьо-зелені кольори негативно впливають на дітей. 
Застосування кольорів у композиції ігрового комплексу повинно 
бути усвідомленим і спрямованим на виявлення його 
композиційних особливостей. 

Стильова єдність дитячого ігрового простору може 
забезпечуватись за допомогою подібності та підпорядкуванню 
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основних об‘ємних та площинних форм, застосування певних 
обраних для конкретного грального майданчика матеріалів:  
дерева, пластику, металу або бетону, а також шляхом 
підпорядкування форми й будови простору площадки певній 
тематичній  спрямованості. 

ВИСНОВКИ. 

Вирішення дитячого ігрового простору – одне з 
найважливіших завдань дизайнерів, тому що саме там дитина 
реалізує свої потреби в спілкуванні, а також розвиває свої 
розумові та фізичні здібності.  

Особливо важливим в організації дитячого ігрового простору 
є розподіл його на окремі зони залежно від вікових категорій 
дітей та характеру ігор – активних або тихих. 

Типи дитячого ігрового простору залежать від типів 
просторової композиції (осьова, центрична, багато центрова) або 
об‘ємно-просторової, які в свою чергу залежать від площі та 
рельєфу території, виділеної під дитячий майданчик. 

Образне та колористичне рішення дитячого ігрового 
простору залежить від кліматичних, художньо етнічних, 
економічних та ментально-психологічних особливостей регіонів.  
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Анотація. Кількість людей, особливо молодих, що 
використовують татуювання з метою прояву власної 
індивідуальності, все більше зростає. Розфарбовування свого 
тіла стало невід’ємною частиною сучасної масової культури. 
Татуювання – це символ, культурний феномен, що 
покликаний продемонструвати ідеї,  культурні цінності і 
вподобання конкретного   носія. 

Ключові слова — татуювання, культура, 
субкультура.Кількість людей, особливо молодих, що 
використовують татуювання з метою прояву власної 
індивідуальності, все більше зростає. Розфарбовування свого 
тіла стало невід’ємною частиною сучасної масової культури. 

Дослідження, близькі до даної теми проводилися 
Гальперіною Г., Григорчуком Т., Микитенко О., Мещеряковим 
А. 

 — зображення на шкірі живої людини та 
процедура його нанесення. Технічно татуювання полягає 
в ін'єкціях фарби в глибину шкіри, чим досягається 
довготривалість — «вічність» татуювань. Татуювання може бути 
декоративним, символічним, статутним. 

Татуювання – це символ, культурний феномен, що 
покликаний продемонструвати ідеї,  культурні цінності і 
вподобання конкретного   носія. 

Найчастіше татуювання були своєрідною візитною карткою, 
за допомогою якої можна було дізнатися статус людини в 
суспільстві. Татуювання наносилися в незалежності від 
соціального статусу. Незалежно від того була це проста людина 
чи заможна, різниця було лише в якості татуювання. 

З давніх давен татуювання були і залишаються способом 
самовираження особистості. Саме в тій формі яка підходить 
людині, але варто не забувати, що татуювання мають 
психологічний аспект впливу на суспільство. Але не дивлячись 
на психологію і символізм татуювання вважаються зовсім 
неоднозначним феноменом. 

 

Досить часто татуювання наносять для самовираження або за 
культурним фактором, або з особистісних переконань. 
Татуювання можуть дуже багато розповісти про свого власника, 
це може бути представники певної соціальної групи. 

Татуювання зародилося ще в первісному суспільстві. Жінки 
прикрашали себе тату, щоб захиститися від замовлянь, а 
чоловіки - щоб показати фізичну силу, мужність. Крім того, 
татуюванням таврували рабів, злодіїв, злочинців. Воно було 
знаком племені, вказувало на соціальний статус.  За  
татуюванням  у первісному суспільстві, крім вказівки на 
соціальний статус, стояло інше: віра в силу природи, в її 
перевагу над людиною. І людина намагалася зайняти свою нішу 
всередині природного середовища, знайти свій маленький 
куточок, намагалася підлаштуватися під життя природи, 
говорити її мовою.  

Сучасне татуювання можна розділити на дві категорії. До 
першої групи належать кримінальні символи і знаки відмінності 
(військові, морські). Друга категорія - це тату-прикраси, для 
яких використовують декоративні, любовні, патріотичні, 
сексуальні, релігійні зображення. Дуже часто символіка носить 
антихристиянський характер або окультний: перевертні, хрести, 
вампіри, демони, черепи тощо. 

Найбільш схильні роботи собі татуювання молодь, люди 
мистецтва, ув'язнені. Одні - з метою виділитися з юрби, 
самовираження, інші- як ритуал, а представники різних 
молодіжних субкультур (готи, панки, гомосексуалісти, 
трансвестити) - як особливий зовнішній знак. Часто татуювання 
роблять не задумуючись про наслідки. Нанесення тату - процес 
болючий і небезпечний для здоров'я, тату лишається на тілі на 
все життя і вивести його безслідно практично неможливо. 

Таким чином, за символами і малюнками на тілі  можна 
визначити як приналежність  молодої людини до  певної  
субкультури, так і певним чином виявити культурний рівень її 
 носія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%27%D1%94%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0
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Анотація — Розглянуто аналітичне вирішення 

композиційних аспектів формування квартального типу 
забудови з забезпеченням достатнього обслуговування 
інфраструктурою та благоустрою території при 
розмаїтті міста для індивідуалізації житлового 
середовища. 

Ключові слова — квартальна забудова; дворовий 
простір; міський простір; композиція; формування; 
благоустрій. 

В останні десятиліття технічний прогрес змінив вигляд 
оточуючого нас світу і створив абсолютно нові умови життя. 
Складалося розуміння нової сутності комфортного житла як 
залежність від соціально-психологічного комфорту житлової 
забудови. Головною задачею для розв‘язання стає підняття  
якісного рівня житлового форду за рахунок модернізації та 
раціонального проектування позаквартирного середовища, з 
урахуванням екологічної складової житлових груп.  

Вирішенням даної проблеми вважають квартальну 
забудову, яка надає безпечний простір для дітей та мешканців 
будинку, захищеність та ізольованість від міського 
середовища зі збереженням щільності населення. Це 
допоможе вирішити такі завдання, як відсутність громадських 
просторів, нічийність дворових просторів, соціалізацію 
населення. 

Мета. Виявити композиційні аспекти формування 
квартальної забудови як вирішення розмежування міського і 
дворового простору при формотворенні планувальної 
структури житлової групи. 

Основна частина. Квартальна забудова – це основна 
одиниця міської структури більшості європейських міст. 
Такий тип забудови є найефективнішим як з точки зору 
зручності, комфорту, так і з параметрів сталості економічної, 
екологічної, соціальної складової. Квартальна планувальна 
структура поєднує у єдиному об‘ємі житло, двори, соціальну 
інфраструктуру та торгівлю, які знаходяться поряд з 
будинком, при цьому виділяється міська територія для 
спільного використання жителів району чи міста з 
розділенням потоку транспорту [1]. 

На даний момент існує проблема доцільного і 
раціонального функціонування дворового середовища, 
порушується захищеність майданчиків і зон з обмеженим 
доступом, стоянки автомобілів мешканців будинку 
знаходяться біля дитячих майданчиків та заважають 
пішохідним зв‘язкам. 

Закономірності формотворення планувальної структури 
квартальної забудови виражається у створенні групою 

будинків закритого простору навколо спільного рекреаційно-
комунального простору при цьому створюючи завершенні 
одиниці, які включають в себе всі функції обслуговування 
мешканців будинку. Для соціуму відчуття захищеності займає 
провідну роль в сприйманні людиною свого середовища як 
безпечного. Для безпеки використовують обмеження 
поверховості та ізольованість дворових просторів, тобто 
внутрішній двір стає фіксованим простором, яким 
користується лише мешканці житлової групи.  

Дворове середовище проектують із мінімальними 
прохідними шляхами, зазвичай мають  один вхід-вихід, якщо 
проходів більше, тоді пропонуються контролювати чи 
блокувати (загородженням, перегородками, парканом) доступ 
сторонніх осіб на територію житлової групи. Соціально-
комунальні об‘єкти, парковки, магазини розміщуються та 
розраховуються так, щоб повністю забезпечувати лише групу 
квартальної забудови, що дає змогу підвищення рівня 
соціальної безпеки. Квартальна планувальна структура 
проектується з використанням геометрії простих форм: тип 
«блок» – прямокутник або квадрат і комбіновані типи – «Г»-
подібна, «П»-подібна та замкнута планувальні композиції [2]. 
Ущільнення міської забудови відбувається за рахунок 
нарощення простих форм. 

 

Бондар Ганна «Стратегія. Просто про складне». Порівняльна схема 
відношення до якості середовища та сервісів різного типу 
забудови. 

Таке розмежування дозволяє зменшити нігілізм 
мешканців, які часто вважають, що все, що за порогом їх 
квартири – не їхня справа. Утримання території та 
забезпечення правильного функціонування внутрішнього 
майна при квартальній забудові дозволяє зручно ділити 
ділянки, а будинок, який формує контур забудови, чітко 
визначає межі компаній, які винаймають площі і знижує 
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витрати за рахунок меншої кількості порожнього простору ( 
рис. 1). 

Об‘ємна-просторова композиція комплексу формується, 
розвиваючись у залежності від радіусу доступності 
мешканців, та його вікової чи іншого фактору потреби 
використання під час експлуатації. У структурі комплексу 
композиційно має виявлятися ієрархія зав‘язків, розділяючись 
на головні та другорядні напрямки. Створення 
багатофункціональної структури набуває сенсу з точки зору 
отримання максимального рівня комфорту для мешканців 
будинку. У межах квартальної забудови мешканець має 
отримати весь спектр послуг. Функціонування двору має 
адаптуватися до функціонування квартальної забудови в 
нових умовах, і може проектуватися як його придатки. 

У центральній частинах міста квартали компонують 
щільно по периметру, що надає їй дрібнопористості. На 
передмісті забудова характерна по периметру або вглибині 
кварталу з великими внутрішніми та міськими просторами. 
Загальні ознаки композиційної побудови квартальної забудови 
проявляються наступним чином: у домінуванні площинних 
або об‘ємних елементів, у метричному або ритмічному 
чергуванні осей, у домінуванні симетричності або 
асиметричності розташування форм, у нюансному або 

контрастному відношенні, у рівнозначності або 
підпорядкованості архітектурних елементів домінуючим. 
Наявність однаково віддалених пересічень вулиць, попри 
частково сповільнення трафіку – є корисним, оскільки 
забезпечує рівномірність розділу транспортного потоку, 
оскільки за квартальної забудови щільність вулиць є 
більшою за рахунок більшої площі забудови території (але 
меншою поверховістю). 

Висновок. Найважливіша перевага квартольності – це 
забезпечення безпеки, яка є приорітетнішою над комфортом, 
що є основоположним соціальним аспектом під час 
проектування житла. Розділення пішохідного та 
транспортного потоків підіймає рівень безпеки дітей та 
мешканців будинків, покращує екологічний стан житлового 
середовища, створення балансу приватних і спільних 
територій, їх структурування. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія 
/А.П. Осітнянко. – К: КНУБА, 2001. – 460 с. 

[2] Зитте К. Художні основи містобудування / Зитте Камилло. – М.: 
Стройиздат, 1993. – 429 с. – (Связь между постройками, 
монументами и площадями). 
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Анотація - в Україні щороку стрімко зростає кількість 
людей з особливими потребами. Щодня їм доводиться долати 
безліч сходинок, їздити в громадському транспорті та 
вчитися жити самостійно. І в країні, нажаль, нічого не 
робиться для того, щоб покращити пересування таким 
людям. 

Ключові слова — компоненти; форматування; стиль; 
оформлення 

ВСТУП 

Рух – це основа життя. Кожного дня люди долають по кілька 
кілометрів піша, покращуючи своє фізичне та духовне 
самопочуття. Але є люди, яким фізичні вади не дозволяють 
нормально пересуватися чи навіть робити елементарні рухи без 
сторонньої допомоги. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Для покращення життя та комфортного руху по вулицях 
людей з обмеженими можливостями є норми по яким мають 
бути зроблені спеціальні доріжки, підйоми, пандуси. З бюджету 
країни було виділено 20 млн гривень на створення комфортного 
самостійного пересування людей з обмеженими можливостями. 
Та через жадібне, халатне відношення чиновників та осіб 
відповідальних за конструювання доріжок , пандусів та 
підйомів, люди, які потребують уваги, так і залишилися сидіти 
вдома без можливості самостійно пересуватися по вулицях. 

Адже нахил пандусів наскільки великий, що по них не те що 
з‘їхати навіть стати страшно 

По встановленим нормам тротуари мають бути шириною не 
менше 1,50 метрів - 1,80метрів. Ці норми не скрізь дотримані. 

Для нормального підйому та спуску, пандуси мають не 
перевищувати трьох градусів, тоді як в реальності в нас вони 
досягають сорока градусів – це просто не реально спуститися по 
такому пандусу на інвалідному візку. 

Звукові маячки, які мають попереджати про світло 
світлофору та про рух транспорту відсутній. Тоді як людям з 
вадами зору це просто необхідно. 

Сходи та ліфти в багатоповерхових будинках – це просто 
катастрофа. Немає ніяких обмежувальних ліній, сходинки мають 
гострий кут, в ліфт самостійно заїхати та виїхати на візку 
неможливо. В результаті, людині з фізичними вадами, якій 
довелося жити в такому будинку лишається тільки мріяти про 
прогулянки на свіжому повітрі.  

Нам здається, що таких людей зовсім не багато, але по 
статистиці їх понад 2,6 мільйона, а це майже 11 відсотків від 
загальної кількості населення. І нажаль цифра ця з кожним 
роком зростає. Але замість того, щоб насолоджуватися життям 
та жити на повну, вони змушені сидіти в чотирьох стінах, як 
в‘язні, без права на волю. 
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Анотація. Мистецтво - це те, що створене 
усвідомлено та виконано майстерно. 

Тільки щира людина через мистецтво може донести свої 
думки людям, але, не володіючи при цьому спеціальними 
навиками, задум може бути не понятим. Коли ж це 
робиться навмисно, таких горе художників потрібно 
вилучати із всезагального розуміння мистецтва та не 
потурати їхній немайстерності. 

Ключові слова: сучасне, мистецтво, художники, 
немайстерність. 

ВСТУП 

У найзагальнішому значенні мистецтвом називають 
майстерність, продукт якої приносить естетичне задоволення. 
Твори мистецтва почали створювати ще в доісторичні часи, 
проте деякі автори схильні вважати мистецтвом тільки 
професійну діяльність людей мистецтва, але це не зовсім так.  

Сучасне мистецтво – термін, що з'явився в 60-х рр. 
минулого сторіччя. Він охоплює сукупність художніх напрямків 
другої половини 20 століття. Зазвичай під сучасним мистецтвом 
мається на увазі мистецтво, яке протистоїть модернізму, або 
висхідне до нього.  

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Зараз існує така тенденція, що сучасне мистецтво 
плутають з художньою немайстерністю. Люди, які стверджують, 
що вони є художниками, при цьому виставляючи на показ не 
сумісні з мистецтвом речі, прямим чином принижують людський 
дух та світосприйняття, доказуючи при цьому що то має бути, 
або я художник, я так бачу цей світ.  

Дуже важливо вміти розрізняти справжнє мистецтво він 
дешевого трюку.  

Справжній художник, майстер своєї справи, задумує 
настрій картини, він продумує кожен крок так, що глядач, який 
буде милуватися його витвором бачитиме те, що задумав 
майстер. Емоції, які буде викликати його робота, це все 
заздалегідь було продумано художником. Послідовність погляду 
глядача на картину справжній митець прорахував при створенні 
свого шедевру. І в результаті весь букет вражень, переживань, 
вся історія, яку з самого початку задумав художник, глядач 
відчув і прожив. І не має значення абстракція це чи реалізм. 
Істинний митець може виразити свою ідею як в реальних формах 
так і в плями на полотні. І в тому і в іншому випадку, навіть в 
людини далекої від мистецтва будуть виникати відчуття, які 
бажав того художник. 

Також хотілося б наголосити, що культура та мистецтво, 
це різні поняття. Майстерно створена річ є мистецтвом, але не 
завжди відноситься до культури. Культура - це слідування 
принципам розуму, це розсудливість, яка проявляється, як 
розумна поведінка. Зараз ми спостерігаємо багато сучасного 
мистецтва, яке потурає основним тваринним інстинктам, та 
опускає людську психіку до тваринного рівня. Справжнє ж 
мистецтво, яке являється культурою, звеличує в людині 
божественне, розкриває в ньому бачення гармонії та краси світу. 
Не потрібно підносити все мистецтво, як культуру. Це обман, 
який рано чи пізно закінчиться деградацією людини. 

Для того щоб навчитися сприймати сучасне мистецтво 
та, головне, вміти відрізняти його від невдалого малюнка горе 
майстра- потрібно знати дійсно видатних майстрів, які рік за 
роком вносили красу та велич своїми шедеврами в наш світ, 
підкреслюючи всі тонкощі та беручи до уваги те, чого 
потребувало та потребує суспільство. Адже щоб створити гідну 
абстракцію з душею та емоціями, потрібно освоїти реалізм, який 
являється найвищою сходинкою майстерності художника. Тому 
змалювати може кожен, а от втілити в картину життя підсилу 
далеко не всім. 

.  
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Анотація - У статті автором обґрунтовується 

необхідність забезпечення в навчально - виховному процесі 
вищої школи сукупності педагогічних умов, які б сприяли 
ефективному та успішному формуванню готовності 
майбутніх архітекторів до професійної діяльності.  

 

Ключові слова — педагогічні умови; майбутній 
архітектор; інформатична підготовка. 

I.ВСТУП 

 Інтенсивний розвиток інноваційних процесів у 
суспільному, економічному, політичному житті країни 
ставить перед освітою нові вимоги як у масштабах 
держави, так і конкретного освітнього закладу. 
Модернізація вищої школи, яка спрямована на 
задоволення соціальної потреби в якісній освіті, 
актуалізує проблему удосконалення підготовки майбутніх 
спеціалістів до професійної діяльності. Повною мірою це 
стосується і підготовки майбутніх архітекторів, які 
повинні бути підготовленим для здійснення професійної 
діяльності із застосуванням комп‘ютерних засобів та 
інформатичних технологій, а також здатних до активної 
конкуренції на ринку праці.  

 Аналіз наукової літератури свідчить, що окремі 
аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення у 
працях, присвячених професійній підготовці майбутніх 
фахівців, яка завжди була в центрі уваги науковців. Так, 
закономірності та принципи професійного становлення 
особистості, готовність до професійної діяльності 
розкриті в роботах Б. Ананьєва, О. Дубасенюк, Ю.Жука, 
В. Кухаренко, Е. Полат, А. Хуторского та інших. Різним 
теоретичним і методичним аспектам підготовки 
архітекторів у системі вищої освіти присвячено 
дослідження К.С.Алабяна, Л.Г.Бачинської, М.Г.Бархіна, 
Є.Д.Білоусова, Ю.М.Білоконя, Н.В.Докучаєва, 
М.М.Дьоміна, Ю.О.Дорошенка, М.В.Никольського, 
Н.Ф.Нечаєва, Л.П.Холодової та інших. 

 Метою публікації є висвітлення педагогічних умов 
формування готовності майбутніх архітекторів до 
професійної діяльності. 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 Ефективність діяльності навчальних закладів 
значною мірою визначається інноваційним освітнім 
середовищем, яке має свою структуру та зміст. Освітнє 
середовище є сукупністю всіх можливостей навчання і 
розвитку особистості (С.Д.Деряба). Створення 
інформаційного освітнього середовища спрямоване на 
реалізацію умов для формування у студентів потреби у 
безперервному особистісному і професійному 
саморозвитку, випереджувального характеру навчання, на 
розвиток особистісних якостей, необхідних для успішного 
опанування майбутньої професії, і є передумовою, 
підгрунтям, можливістю здійснення освітнього процесу 
підготовки майбутніх архітекторів [1]. 

 Практично всі сучасні дослідження професійної 
освіти беруть до уваги положення компетентнісного 
підходу, який передбачає неперервне особистісне і 
професійне зростання студента, його самовдосконалення 
та самореалізацію під час цілеспрямованої навчально-
пізнавальної діяльності.  

 Комплексний підхід до професійної підготовки 
майбутніх архітекторів у Національному авіаційному 
університеті (НАУ) дозволяє розглянути навчальний 
процес як складну динамічну систему взаємопов‘язаних 
елементів, забезпечити інтеграцію знань, умінь і навичок 
студентів у єдине професійне поле, що сприяє 
формуванню в них цілісного уявлення про майбутню 
спеціальність. Відповідно, фахова компетентність як 
вищий професійний рівень і передумова успішної 
діяльності архітектора визначається через ключові та 
предметні складові, серед яких інформатична має 
пріоритетно-визначальне значення. Інформатична 
компетентність включає в себе базову та професійно-
інформатичну компетентності, націлена на формування 
здатності до успішної результативної діяльності в умовах 
інформатичного професійного середовища. Проявляється 
в уміннях фахівця самостійно створювати та 
використовувати інформатичні професійні продукти [2].  

 Для здійснення процесу наскрізної інформатичної 
підготовки майбутніх архітекторів в університеті потрібні 
необхідні умови, використання нових методів та 
технологій. Під педагогічними умовами (за 

mailto:88inna@i.ua
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Spam/demin.html
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К.В.Касярумом) розуміється взаємопов‘язана сукупність 
обставин, засобів і заходів у процесі, яка сприяє 
ефективній професійній підготовці майбутніх фахівців. 
Педагогічні умови уможливлюють здійснення освітнього 
процесу, сприяють розвитку та формуванню у майбутніх 
архітекторів професійних якостей та готовності до 
професійної діяльності.  

 Під умовами формування фахово-інформатичної 
компетентності майбутніх архітекторів ми розуміємо 
спеціально створені обставини процесу навчання, які є 
результатом відбору, конструювання, застосування 
елементів змісту, форм, методів та засобів навчання, 
завдяки яким процес формування їх підготовки буде 
успішним.  

 Експериментальні дослідження в НАУ дозволили 
конкретизовати педагогічні умови: 

 створення інформаційно-освітнього середовища, у 
якому відбувається формування когнітивно-змістового 
компоненту інформатичної компетентності; 

 створення позитивної мотивації для вивчення та 
використання сучасних інформатичних технологій в 
навчальній діяльності для особистісного та майбутнього 
професійного зростання;  

 зміст освіти включатиме сучасні інформаційні 
технології загального призначення та інформаційні 
технології архітектурного проектування, а у навчальному 
процесі використовуватимуться сучасні комп‘ютерні 
засоби (технічні, комунікаційні, програмні) професійної 
діяльності архітектора; 

 відповідність змісту навчальних планів і програм 
сучасним тенденціям розвитку ІКТ; 

 реалізація міжпредметних зв‘язків інформатичних 
дисциплін з фундаментального циклу; 

 у навчальному процесі органічно поєднуватимуться 
традиційні і комп‘ютерно-орієнтовані методи, комплексно 
використовуватимуться друковані та електронні носії 
інформації, традиційні та інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання; наближення структури навчального 
процесу до структури майбутньої професійної діяльності; 

 впровадження елементів проблемного навчання; 
формування творчого підходу до використання 

інформатичних технологій та набуття інформатичної 
компетентності майбутніми архітекторами;  

 ускладнення розв‘язуваних у процесі навчання задач 
архітектурного проектування, що забезпечує цілеспрямоване 
формування операційно-технологічного компоненту фахово-
інформатичної компетентності – інформатичних умінь та 
навичок (пошукових, орієнтувальних, аналітичних, 
інструментальних); 

 організація самостійної роботи студентів;  

 практична спрямованість змісту навчання та 
збільшення частки самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; 

 підвищення компетентності викладачів, готовність 
педагогічного складу до інноваційного навчального 
процесу; 

 матеріально-технічна оснащеність, та інше. 

 Педагогічні умови є взаємозалежними, а 
реалізація кожної з них необхідна для формування фахово-
інформатичної підготовки майбутніх архітекторів. Їх 
сукупність позитивно впливає на процес становлення 
професійної готовності майбутніх архітекторів. У 
студентів сформується потреба у безперервному 
особистісному і професійному саморозвитку, у 
самостійному та творчому підході до процесу постійного 
здобування нових знань впродовж життя, оскільки 
діяльність архітектора зумовлюється вимогами часу 
(суспільними вимогами до організації середовища) та 
науково-технічним прогресом. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Бірілло І.В. Інформаційне освітнє середовище наскрізної 
інформатичної підготовки майбутніх архітекторів // Зб. наук. пр. 
Вінницьк. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинского. 2016. Вип.  – С. 
157–161.  

[2] Бірілло І.В. Інформатична підготовка майбутніх архітекторів. 
Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 
Наукові записки. Випуск 4, частина1. Кіровоград 2013– С.11-16. 

 

 



13 

 

Використання рослин в інтер`єрах житлових 

приміщень 

Борисенко Діана Анатоліївна 

науковий керівник  – Кардаш О. В. 

Навчально-науковий інститут аеропортів, НАУ 

Київ, Україна 

borisenko_diana@mail.ua 

 

 

  

 
Анотація — Використання рослин в приміщеннях 

житлового типу. Особливості розміщення кімнатних 
рослин, їх роль у житті людини. 

Ключові слова — кімнатні рослини, рослинний декор 
будинку, квіткові композиції. 

Актуальність. Квіти завжди були прикрасою житла 
людей. Сьогодні  кімнатні рослини стають ще більш 
популярними: чи вражаючі складні композиції, чи 
маленькі горщики на підвіконнях –  якнайкраще 
довершують домашні інтер‘єри. 

Мета: проаналізувати використання кімнатних рослин 
у внутрішньому наповненні приміщень житлового типу. 

Методика дослідження. Застосовувалися методи 
аналізу та синтезу, порівняння, візуального спостереження. 

Основна частина. Рослинний декор будинку робить 
атмосферу приміщення більш живою та творчо 
осмисленою. Вибір кімнатних рослин – це не бездумний 
процес, адже їх розміщення в інтер'єрі передбачає певні 
знання, дотримання відомих умов освітлення, 
температури, вологості повітря.  

Не можна нехтувати певними специфічними 
особливостями. Наприклад, у передпокої, де не вистачає 
прямого світла, підійдуть пучки сухих квітів, а на кухні, де 
вологість і температура є завищеними, не завжди є 
можливість вирощувати бажані екземпляри [1]. 

Зазвичай квіти особливо бажані у вітальні, приміщенні, 
де найчастіше бувають гості. Прекрасні квіткові 
композиції можна створити в ніші стіни, виступі, зламі, 
використовуючи конструктивні елементи. У слабо 
освітлених кімнатах, у нішах коридорів краще за все 
розмістити мініатюрні кактуси або вологолюбні тропічні 
рослини, організовані в композицію.  

Для ефектного зеленого убрання кімнати зовсім 
необов‘язково перенасичувати її рослинами. Дуже 
важливо уміти вибрати зі всього різноманіття найбільш 
виразні види, що гармонійно поєднуються з інтер'єром. 
Інколи одна квітка здатна докорінно змінити атмосферу 
приміщення. 

Озеленення будинку твориться з урахуванням 
особливого чиннику – індивідуального смаку. Господар 
вибирає рослини для власного будинку, керуючись не 
лише знаннями про особливості догляду й умов їх 
існування, а й власними уподобаннями та бажаннями. 

Методика розміщення рослин в інтер'єрі і побудови 
художньо-декоративних композицій заснована на знанні 
еколого-географічних особливостей кожного ботанічного 
виду і законів сучасного аранжування [2]. Декоративне 
озеленення інтер‘єру є вдалим у тому випадку, якщо 
поєднуються три елементи: умілий  вибір рослинного 
вигляду, вигідне місце розташування та достатня культура 
догляду.  

Висновки. Кімнатні рослини відіграють як естетичну 
роль в житті людини, так і психологічну. А створення 
зелених інтер‘єрів вимагає не лише різносторонніх знань, а 
й великого художнього смаку. Тому створити гармонійний 
елемент озеленення інтер‘єру під силу лише творчій 
людині.  
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Анотація — У тезах є стислий опис сучасного 

становища освіти архітекторів та дизайнерів в Україні, 

наведені принципи проектування даного типу споруд та 

зроблено висновки щодо доцільності проектування саме 

таких навчальних закладів. 

Ключові слова —вища архітектурно-дизайнерська 

школа, освіта, структура, новий начальний заклад. 

- ВСТУП 

Актуальність теми полягає у тому, що рівень 

професійної підготовки молодих архітекторів не 

відповідає міжнародним вимогам, відсутність в  

Україні фахівців з сакральної архітектури, потребує 

удосконалення національної освіти, духовного та 

науково-технічного розвитку суспільства, створення та 

розвиток нових мереж ( ВНЗ), їх розміщення в забудові , 

архітектурні рішення навчальних корпусів [1]. 

 

Метою дослідження. Визначити сучасні вимоги та 

актуальні завдання професійної освіти архітекторів–

дизайнерів та окреслити шляхи їх реалізації в 

навчально- виховному процесі спеціалізованого ВНЗ 

при православному храмі з урахуванням тенденцій 

розвитку сучасного світового архітектурного процесу. 

- ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Аналіз теорії і практики українського архітектурного 

процесу сьогодення виявив, відсутність: 

 спеціалізованих вузів для підготовки фахівців з 

сакральної архітектури;  

 фахівців в сфері проектування та реставрації 

сакральної архітектури; 

 відповідного методичного та методологічного 

забезпечення . 

Вимагає розробки відповідної навчально – 

методичної бази та підготовки фахівців у цій  сфері . 

- ВАРІАНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Проаналізувавши тенденції розвитку сучасних 

великих міст та напрацювання закордонних архітекторів 

та урбаністів, в ході дослідження була запропонована 

ідея створення нового навчально закладу: вищої 

архітектурно-дизайнерської школи при православному 

монастирі : 

 сучасний православний духовний навчальний 

центр – це принципово новий тип навчально-

виховного закладу, що функціонуватиме 

паралельно з традиційними православними 

духовними навчальними закладами (школами, 

училищами, семінаріями, академіями) [2]; 

 підготовка архітекторів та дизайнерів в сфері, 

як сучасної архітектури, так і сакральної; 

 обмежена кількість студентів, як метот 

«природного відбіру» спеціалістів; 

  піклування про духовне та моральне виховання 

студентів.; 

 Зменшення теорії, пріоритетом буде практика, 

як в межах країни, так і закордоном; 

 Створення всіх умов для якісного навчання 

фахівців . 

Актуальним є питання пошуку ефективних 

архітектурно-планувальних рішень та прийомів 

побудови композиції православних духовних 

навчальних закладів. 

Висновки: на основі проведеного аналізу 

літературних джерел та матеріалів наукових праць, 

виявлено необхідність розробки теоретичних основ 

архітектурно-планувальної організації нового типу 

закладу освіти – вищої архітектурно-дизайнерської 

школи при православному монастирі. У системі 

архітектурної освіти має з‗явитися новий 

випереджувальний характер підготовки архітекторів, 

що передбачає і зумовить прогресивну еволюцію 

архітектурної справи[3].  
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 ВСТУП 

Періодом постмодернізму можна вважати час від його 
зародження та до сьогодні. І зараз актуальною задачею для 
дизайнера є створення житлового або громадського 
інтер‘єру в стилі постмодернізм і для цього необхідно 
зрозуміти характерні риси цього стилю. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Постмодернізм як нова течія в архітектурі та дизайні 
виник у 60-ті роки ХХ століття. Він прийшов на заміну 
модернізму, в якому посилилися кризові явища. 
Засновники постмодернізму відмовився від принципу, де 
функція диктувала форму, натомість виник метод 
проектування «для даного випадку». Стиль 
характеризувався як емоційний та різноманітний, 
схильний до використання динамічних структур, 
контрастних кольорів, неочікуваних конструкцій. Для 
стилю характерні такі риси як: театральність, іронія, гра, 
контраст, гіпербола, еклектизм. 

Постмодернізму притаманно цитування існуючих 
стилів, минулих епох, їх творча переробка, подекуди 
іронічна або жартівлива, адже головна задача виразити в 
інтер`єрі емоційне ставлення до дійсності. При включенні 
цитат з історичних стилів в інтер‘єр, їм надається новий 
зміст, і в цьому контексті вони поєднуються з сучасними 
стилями, а фактором поєднання виступає іронія. 
Характерно, що кожен споглядач може бачити свій 
власний смисл та зміст інтер‘єру чи його окремих частин, 
або навіть інший художній образ, відмінний від того що 
заклав сам автор. І в цьому проявляється багатогранність 
стилю. 

Характерним є контрастне поєднання кольорів  та 
форм, плавних та ламаних ліній.  Часто деякі предмети 
використовуються не за призначенням, і наділяють не 
характерними для них функціями. Це надає речі нового 
змісту, і використовується в якості акценту в інтер‘єрі. 
Також можливе порушення пропорцій, як окремих об‘єктів 
так і всього простору. Хоча для постмодернізму можуть 
використовуватись кардинально різні елементи 
наповнення, але інтер‘єр має сприйматися як єдине ціле, їх 
гармонійне поєднання. 

Канонічна кольорова гамма як така відсутня, але обрані 
кольори розподіляють за деяким принципом. Загалом 

основний фоновий колір спокійний нейтрального відтінку, 
а для акцентів використовуються яскраві, але не занадто, 
такі що не викликають подразнення. 

Стіни однотонні нейтральні, можна використовувати як 
один так і декілька кольорів для різних стін. Для 
оздоблення можна використовувати майже все: картини, 
постери, плакати, або якісь інші креативні предмети. 
Також для цього стилю характерним є використання в 
стінах ніш. 

Стеля може бути асиметрична, якоїсь незвичної 
конфігурації, багаторівнева або просто рівна з цікавим 
оздобленням.  Також нейтральна, колір може зливатися з 
кольором стін, або бути іншого відтінку. 

Підлога однотонна, але якщо присутній орнамент то він 
має бути чітко виражений. Саме підлогове покриття 
залежить від функціонального призначення приміщення. 
Для акцентування можна використовувати яскраві 
килимки, однотонні або з орнаментом який буде 
підтримувати увесь інтер‘єр .   

Меблі використовуються будь-які, але їх не багато, 
кожен елемент має бути на своєму місці. Вони можуть 
контрастувати між собою за кольором, формою та 
походженням (сучасні та старовинні). Може 
використовуватися не характерне для даних меблів 
оздоблення, або еклектичне поєднання зовсім різних 
фактур та матеріалів. Тут будуть гарно себе відчувати і 
синтетичні і натуральні матеріали. Взагалі в 
постмодернізмі можна поєднувати непоєднуване. 

Загалом для декорування можна використовувати все, 
що додасть інтер‘єру  неповторності та креативності, але 
не переобтяжуючи простір, для кожної речі має бути 
відведена своя роль. 

Світло є важливим елементом інтер`єрного простору. 
За допомогою світла можна задавати настрій та 
регулювати загальне сприйняття, або також виділяти різні 
частини інтер‘єру чи окремі предмети. Для 
постмодернізму це є особливо актуальним, тому що світло 
є потужним засобом підкреслення емоційного, ігрового 
характеру інтер‘єру.  

ВИСНОВКИ 
Постмодернізм в інтер‘єрі є багатогранним та 

відкритим для експериментів стилем, в якому можна 
втілити свої ідеї.   
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Анотація — Виявлено та проаналізовано основні стильові 

особливості поп-арту в дизайні інтер’єрів. 
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комікс, вибух кольору, сплеск емоцій. 

ВСТУП 

У дизайн інтер‘єру поп-арт прийшов з 

образотворчого мистецтва, в  якому набув популярності 

у 50-ті роки 20 ст. як мистецька течія, основою якої 

служила масова культура споживання. Першою 

роботою, яка стала іконою поп-арту, та багато в чому 

визначила особливості стилю, був колаж Річарда 

Хамілтона 1956 р. «Що робить наші сьогоднішні 

помешкання такими різними, такими привабливими?». 

Яскравими представниками поп-арту є Роберт Індіана, 

Том Вессельман, Енді Уорхол. Поп-арт використовував 

стереотипи і принципи свого часу, головними темами та 

об‘єктами творчості ставали популярні бренди, кіно, 

реклама.  

У дизайні поп-арт став стильовою антитезою 

модернізму, відкидаючи ідеї та цінності «хорошого 

дизайну» та апелюючи до емоцій глядача. 

Програмування «вибуху емоцій» як головної сценарної 

ідеї інтер‘єру є затребуваним завданням для дизайну і в 

наш час. Тому актуальним є дослідження можливостей 

стилю поп-арт в цьому напрямі. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Поп-арт в дизайні ставить за мету привернути увагу 

до звичайних буденних речей, надати їм важливості та 

представити їх як твори мистецтва, спростивши деталі 

до кольору та форми.  

У дизайні інтер‘єру можна виокремити основні 

стильові особливості поп-арту. 

Використання контрастних зухвалих поєднань 

кольорів і фактур, поєднання непоєднуваного. Для 

цього стилю властиве сміливе комбінування глянцевої 

пластмаси і газетного паперу, білої штукатурки та 

яскравих «кислотних» плакатів та вирізок із журналів.  

Особливе місце у цьому стилі займають яскраві 

принти  на основі уривків з коміксів, стилізацій  

портретів або інших зображень, яскравих логотипів, 

орнаментів тощо. Зазвичай в інтер‘єрі навіть 

виділяється ціла стіна під принтування, яка стане 

акцентом та основною ідеєю. 

Яскравий текстиль також є однією з особливостей 

поп-арту. Акцентами інтер‘єру є подушки, постільна 

білизна, штори, покривала з контрастними 

стилізованими принтами.  

Меблі можуть бути використані як з природніх 

матеріалів, так і штучних. Матеріал не має важливої 

ролі, основною їх характеристикою має бути 

креативність форм і кольорів, а також мобільність. 

Багате наповнення дрібним декором, який виходить 

за рамки буденного сприйняття та не виглядає звично. 

Одна креативна скульптура може стати домінантою 

всього інтер‘єру. 

Відповідно до основної ідеї поп-арту декором 

можуть бути зовсім дешеві прості недовговічні речі, які 

у цьому інтер‘єрі стали елементом мистецтва, але яким 

легко знайдеться заміна, як тільки вони почнуть 

набридати. Матеріали так само можуть бути 

використані зовсім звичні, але які будуть несподіваними 

у своїй інтерпретації. Це папір, синтетика, пластмаса, 

метал, скло, шкіра та штучна шкіра, часто – глянцеві 

поверхні. 

Підлоги та стеля зазвичай нейтральні, щоб 

зосередити всю увагу на наповненні інтер‘єру, про які 

йшлося вище.  

 

ВИСНОВОК 

Поп-арт – це епатажний стиль, який має викликати 
емоції, властивий людям зухвалим та сміливим і не 
допускає консервативності, класики, так як має 
здивувати, вибухнути, кидатися в очі. Практичність і 
комфорт не можна назвати метою цього стилю – 
головною функцією буде естетична та психологічна, 
тому завданням дизайнера інтер‘єру буде створити такі 
умови, які відповідатимуть вимогам і ергономіки, і 
власне стилю, і будуть максимально придатними для 
проживання у ньому людини. 
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Анотація — Розглянуто досвід впровадження 

альтернативних джерел енергії, застосування нових 

конструктивних рішень, спрямованих на зниження 

негативного впливу діяльності аеропортів на довкілля.  

Ключові слова — аеропорт, довкілля, альтернативні 

джерела енергії, конструктивні рішення. 

I. ВСТУП 

Зведення до мінімуму негативних впливів діяльності 

на довкілля – один із головних пріоритетів діяльності 

авіаційних підприємств, в тому числі аеропортів. 

На даний час, в межах глобальної авіаційної мережі 

виконується 100 тис. щоденних рейсів, переводяться 

близько 10 млн. пасажирів. На долю міжнародної авіації 

щорічно припадає 1,3% загального об‘єму емісії СО2. 

За офіційними даними 173 аеропорти впроваджують 

заходи щодо скорочення власної емісії СО2, в тому числі 

використовують «чисту» енергію. Серед них 21 

аеропорт, що є вуглецево-нейтральним з точки зору 

емісії СО2.   

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Сучасні аеропорти поєднують в своїй діяльності 
оптимізацію споживання електроенергії на освітлення, 
опалення, кондиціювання повітря та ін., під час 
модернізації та реконструкції – використання 
екологічних будівельних конструкцій, технологій, 
матеріалів,  транспортних систем, а також соціальні та 
естетичні умови. 

На сучасному етапі розвитку будівництва, існує 
безліч різноманітних програм мінімізації негативного 
впливу як аеровокзальних комплексів, так і всього 
аеропорту в цілому на довкілля.   

В першу чергу, програми спрямовані на оптимізацію 
процесів споживання електроенергії на освітлення 
(сонячні батареї, альтернативні види енергетики, 
використання переважно денного світла), використання 
систем теплової ізоляції будівель, збереження водних 
ресурсів (зберігання води в окремих резервуарах, 
дозована подача води),  утилізацію відходів, 
використання енергоефективних видів  транспорту 
(електропоїзд, магнітоплан, електромобілі на сонячних 
батареях), застосування в будівництві злітно-посадкових 
смуг (ЗПС) бетону й сталі, що не випаровують 
токсичних речовин тощо. 

Для реалізації концепції вуглицево-нейтрального 
майбутнього оптимізують процеси, пов‘язані з 
витратами електроенергії, теплової енергії, 
використовують ефективні технології тощо [1-3]. Не 
винятком є архітектурно-планувальні рішення, 
будівельні конструкції, матеріали та технології. 

Яскравим прикладом цього є перший аеропорт світу 
— унікальне досягнення Галапагоських островів у 
контексті боротьби за збереження довкілля (Рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Екологічний аеропорт на острові Бальтра (Еквадор). 

Після реконструкції, летовище «Сеймур» на острові 
Бальтра забезпечує всі свої енергетичні потреби лише за 
допомогою сонця та вітру, а питну воду отримує  
шляхом опріснення морської. Зводили аеропорт півтора 
року під суворим наглядом експертів з охорони 
довкілля. Інфраструктура даного аеропорту на 80 % 
виготовлена з перероблених матеріалів старого 
аеропорту. Замість асфальту на ЗПС вистелили 
спеціальний шар покриття, кондиціонери замінили 
вентиляцією, яка функціонує завдяки циркуляції бризу, а 
термінал оздобили бамбуком. На даний момент аеропорт 
приймає щодня близько тисячі пасажирів. Летовище 
працює лише вдень аби зменшити обсяг використання 
енергії. Екологічно чистий аеропорт не лише сприяє 
заощадженню і збереженню унікальної флори і фауни 
Галапагоських островів, а й став додатковою принадою 
для туристів на еквадорському архіпелазі. 

Ще одним цікавим прикладом є проект першого в 
світі екологічного аеропорту з дерева (Рис. 2), що 
знаходиться в Осло (1998 р., архітектор Нільс Торп). 
Через постійне зростання пасажиропотоку, виникла 
необхідність розширення аеропорту та будівництво 
другого терміналу, конкурс за який здобула будівельна 
компанія «Nordic — Office of Architecture». Згідно 
проекту, другий термінал аеропорту сприйматиметься як 
продовження існуючого простору: єдність, візуальні 
зв'язки між ключовими частинами будівлі та інтуїтивно 
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зрозумілий напрямок потоків допомагає  пасажирам 
легко орієнтуватися в Гардермуен. В новій споруді 
передбачено використання дерева (зокрема, з нього 
виконають перекриття). 

 

 
 

Рис. 2. Еко-аеропорт з дерева. Осло, Норвегія. 

Завершення будівництва планується на квітень 2017 
року.  Для нового аеропорту буде виділено 115 тис.  кв. 
м.  і реконструйовано 25 тис. кв. м. Окрім головної 
особливості даного аеропорту – використання дерева в 
якості головного будівельного матеріалу,  
передбачається розробка природного освітлення, 
геотермальної енергії, а також сніжної системи 
охолодження, в основу якої входить збирання снігу в 
зимовий час і зберігання його в спеціальному контейнері  
для подальшого використання в теплий період року.  

Аеропорт «Схіпгол» (Амстердам) – один з найбільш 
завантажених аеропортів світу. Він щоденно приймає та 
відправляє більше 1600 рейсів, що спричиняє досить 
густий шумовий фон, створюючи дискомфорт для 
оточуючої його забудови. Вирішенням цієї проблеми є 
створений навколо аеропорту парку-лабіринту (Рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Парк-лабіринт навколо аеропорту «Схіпгол», Амстердам. 

Розробником проекту (Buitenschot Land Art Park) став 
ландшафтний художник Поль де Корт з архітектурною 
студією H+N+S Landscape Architects. Основною метою 
проекту було зменшення шумового забруднення 
аеропорту. Розроблена велика ромбовидна зелена зона 
площею в 80 акрів, що знаходиться поряд із ЗПС  
аеропорту. На створення даної ідеї архітекторів 
надихнули роботи німецького фізика Ернста Хладні, 
який вивчав акустику. Таким чином було створено цілу 
серію земляних насипів трикутної форми, які знижують 
шумове забруднення. На території розмістили 150 
прямих і симетричних земляних траншей і 6-футових 
гребенів між ними, які знизили рівень навколишнього 
шуму в два рази (Рис. 4). Тридцять п'ять точок 

моніторингу шуму, що були встановлені, показали 
відмінний результат. 

 
 

 
 

Рис. 4. Земляні насипи, що знижують шумове забруднення. 

Istanbul New Airport – новий аеропорт, що планується 
відкритися через два роки в столиці Туреччини – 
Стамбулі. Загальна територія складатиме 10,764 млн. кв. 
м. Новий аеропорт буде вирізнятись футуристичним 
дизайном та своєю технологічністю. Так, наприклад, 
більша частина залу очікування буде природно 
освітлюватися. Футуристичність даного проекту 
підкреслить використання альтернативних джерел 
енергії: з‘являться сонячні батареї, вітряки та станції 
збору дощової води, що задовольнять внутрішні потреби 
аеропорту. 

Flughafen Wien Betriebsgesellschaft (Відень, Австрія) 
– ще один приклад аеропорту, якому вдалося подбати не 
лише про віддалені області, але, звичайно, й про сам 
аеропорт та прилеглі будівлі. За офіційними даними, 3,2 
кв. милі від території всього аеропорту відведені під 
озеленення і лише 0,6 квадратних миль відведені для 
злітно-посадкових смуг, таксопарків, зупинок, доріг, 
тротуарів і паркувальних місць [4]. Ще один їх внесок у 
захист навколишнього середовища – це розробка 
повністю біологічної станції очистки стічних вод. 
Аеропорт Відня яскраво показує, що такі, на перший 
погляд, різні поняття як технології і флористика, 
ідеально поєднуються один з одним. 

Будівництво та розвиток екологічних аеропортів не 
лише зменшує негативний вплив на довкілля, 
створюючи оточуюче середовище більш придатним для 
життя, а й сприяє, в тому числі,  економії електроенергії, 
ефективному використанню ресурсів, а також 
впровадженню альтернативних джерел енергії. 
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Анотація — розглянуто життєвий та творчий шлях Тома 

Діксона, який будучи самоучкою став відомим британським 

дизайнером, а також креативним директором марки «Том 

Діксон», що спеціалізується на розробці освітлення, меблів 

та аксесуарів.Його роботи придбані музеями по всьому світу, 

в тому числі Музей Вікторії і Альберта, Музей сучасного 

мистецтва в Нью-Йорку та Центру Джорджес Помпіду, 

Париж. 

Ключові слова — промисловий дизайн, графічний дизайн, 

формоутворення. 

 ВСТУП 
Том Діксон народився в 1959 році у Сфаксі - великому 

промисловому місті на східному узбережжі Тунісу. У віці 
4-х років разом з батьками переїхав в Лондон. Деякий час 
Том відвідував художню школу в Челсі, але аварія на 
мотоциклі прикувала його на 3 місяці до лікарняного ліжка 
і відкрила нове захоплення - експерименти з 
металобрухтом, з якого за допомогою зварювального 
апарату він створює скульптури. Діксон використовує в 
якості матеріалів будівельної арматури, останки 
автомобільних корпусів і інше металеве начиння. 

ТВОРЧІ ПОШУКИ 

A. Початок творчого шляху 

Незабаром нова аварія, в якій Том ламає руку, перед 
ним закривається дорога до кар'єри професійного 
музиканта, і він цілком переключається на створення своїх 
арт-об'єктів. Обидві аварії були поворотними моментами в 
його житті: «... перша аварія закінчила моє короткочасне 
навчання в художній школі ... друга закінчила мою кар'єру 
музиканта…Обидві штовхнули мене до нового виду 
діяльності та дали мені час на усвідомлення мого 
подальшого шляху ». 

Однак, світ музики довго не відпускав його, Том 
підробляв керуючим в клубах. Один з них, в Берклі, він і 
викупив та оформив. Багато що з дизайну клубу знайшло 
схвалення у публіки і Діксон вирішив запустити свої 
об'єкти в промислове виробництво. Він ніколи не 
шкодував про нестачу професійної освіти: - «Я можу 
робити свої власні помилки і вчитися на них, моя 
свідомість не зашорена, я можу експериментувати і не 
боятися…» 

B. Перша виставка 

У 1984 році разом з друзями Том влаштовує першу 

виставку-продаж своїх робіт. Діксон починає показувати 

свою продукцію в галереях Лондона, Парижа, а в 1989 році 

представляє свої роботи в Мілані. 

ШЛЯХ У СВІТ ПРОФЕСІЙНОГО ДИЗАЙНУ 
Kitchen chair (1987), зроблений з сковорідок і ковшів і S 

chair (1988) привертають увагу любителів і професіоналів, 
серед яких виявився Джуліо Каппелліні (Giulio Cappellini) 
- глава італійської меблевої фабрики Cappellini, відомий 
своїм чуттям на новітні модні тенденції.  

C. Зістріч з Джуліо Каппелліні 

Зустріч з Каппелліні відкрила перед Діксоном шлях у 
світ професійного дизайну. З 1989 року фабрика 
Каппелліні починає виробляти S-chair, який в той же рік 
поповнив колекцію Музею сучасного мистецтва в Нью-
Йорку. Також на фабриці Cappellini був створений шезлонг 
Bird, стільці Crown, Pylon, Bird2 і інші предмети, 
розроблені Томом Діксоном. 

D. Відкриття власної компанії 

У 1994 році Діксон заснував компанію EUROLOUNGE, 
щоб виробляти власну продукцію Призначення Тома 
Діксона арт-директором HABITAT в 1998 році було 
сприйнято багатьма неоднозначно. Керівництво Тома 
Діксона пішло їй на користь, що не залишилося 
непоміченим: в 2004 році він буде запрошений в якості 
арт-директора в компанію ARTEK.  

За підтримки фонду було створено одне з найбільш 
«великих» творів Діксона - 45-метровий Bombay Sapphire 
Stretch sofa - найдовший в світі диван, який був 
виставлений в Міланському аеропорті в дні Міланського 
Мебельного Салону.  

Діксон ніколи не втрачав запал першовідкривача - в 
світі є багато речей, до створення яких він хотів би 
докласти руки і голову. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Анотація — Ритм та стиль сучасного інноваційного 

життя людини впливає на створюване нею оточення. 

Асиметрія стала провідною в розробці дизайнів 

сьогодення. Особливості гармонійної асиметричної 

композиції. 

Ключові слова — асиметрія; композиція; дизайн; 

архітектура 

 ВСТУП 

Асиметрія — відсутність або порушення симетрії. В 

архітектурі та дизайні асиметрія здобула значні 

переваги над симетрією в кінці ХІХ - початку ХХ 

століття, в добу революцій та переворотів, що дає 

підстави вважати асиметрію революційним явищем, 

рефлексією  на революційні зміни в житті людства. 

Ритм та стиль сучасного інноваційного життя людини 

впливає на створюване нею оточення. Швидкість, 

динамічність, непостійність в сучасному житті спонукає 

до використання саме асиметричної композиції в 

архітектурі та дизайні. 

ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЙНОЇ АСИМЕТРИЧНОЇ 

КОМПОЗИЦІЇ 

Рівновага в асиметричній композиції 

Особливе значення в асиметричній композиції 

набуває принцип рівноваги. Окремі частини композиції 

врівноважуються відносно композиційного центру або 

вісі. В асиметрії найчастіше композиційний центр 

зміщений від серединної точки, нерідко за принципом 

золотого перетину: зміщення композиційного центру в 

пропорції приблизно 62% на 40%.  

Асиметричне розміщення композиційних елементів 

При асиметричному розміщенні композиційних 

елементів в архітектурі та дизайні, окремі частини 

композиції  зв'язуються в єдине ціле загальним 

художнім задумом, відчуттям балансу, а також 

підпорядкуванням елементів композиції, узгодженням 

розмірів та співвідношень. Асиметрична  композиція є 

динамічною, відображає рух, зростання чи убивання 

розмірів елементів. Динамічність асиметрії в дизайні та 

архітектурі також відображається використанням 

вертикальних або діагональних напрямів. 

ВИСНОВОК 

Постанова задачі 

Нашим завданням є проаналізувати сучасні 

асиметричні  композиції. Виявити принципи і правила 

побудови гармонійної асиметричної композиції. 

Висновок 

Асиметрична композиція є динамічною та 

сприймається як прояв сучасності. Така композиція 

створює відчуття руху, за рахунок домінування 

вертикальної чи діагональної вісі та використання 

ритмічних рядів. Ця тема є актуальною для 

дослідження.  

 



21 
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Анотація — Досліджено особливості побудови сценарію в 

дизайні інтер’єрів  дитячих оздоровчих закладів. З’ясовано, 

що на майбутній сценарій впливає типологічна 

приналежність закладу, особливості планувальної схеми 

будівлі, функціональний склад приміщень, ергономічні 

вимоги, врахування вікових психофізіологічних 

особливостей дітей, а також художній образ закладу. 

Ключові слова — дизайн інтер'єру, сценарій, дитячий 

заклад, художній образ 

I.  ВСТУП 

При побудові сценарію для дитячих закладів слід 
забезпечити організацію раціонального взаємозв‘язку 
основних, допоміжних та службових приміщень; 
врахувати антропометричні дані і психофізіологічні 
особливості дітей різного віку, зокрема, особливості 
сприйняття дитиною інтер‘єрного середовища;[1] 
реалізувати естетичні враження від простору. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Розглянемо побудову сценарію в дитячих оздоровчих 
закладах на прикладі дитячого центру «Хитрий лис». 

Даний тип закладу визначається як громадський. Його 
призначення – тимчасове перебування дітей для 
проведення оздоровчих заходів. Період функціонування: 
цілий рік. Вікова категорія: діти шкільного віку (6-12 
років). Окрім спальних кімнат спроектовано кафетерій, 
ігрову, майстерню, актовий зал для перегляду фільмів чи 
концертів. 

Тип планування: коридорний.  

Вхідна група відразу дає зрозуміти, що заклад для 
дітей. Яскраво-оранжеві колони, та накриття вигнутої 
форми –розкриває головних художній образ  лис.  

Тамбур (одна з необхідних технічних умов) нагадує 
сонячний зайчик з дзеркальними відображеннями 
променів світла, що потрапляє через прозорі двері.  

Далі відвідувач потрапляє до сходів, що ведуть на 
другий поверх. Вони стилізують бобове дерево з казки 
про Джека та чарівні боби.  

Місце очікування та спілкування дітей та батьків – 
кафетерій. Окрім місць для сидіння, однією з основних 
задач було поставлено створення яскравого художнього 
образу, що буде привертати увагу дітей. Він являє собою 
галявину, на якій у всіх закутках розташувались стільці-
зайці. Одразу на вході відвідувачі бачать буфет з 
солодощами та випічкою. Діти та батьки не можуть 
обминути таку могутню домінанту інтер‘єру. Яскраві 
оранжеві столи – кольорові акценти на зелено-дерев‘яній 
підлозі. Вони нагадують квіти на галявині. Серед кімнати 
кафетерію конструкція з натягнутих різнокольорових 
ниток – стилізована райдуга. Вона слугує центром 
композиції, навколо якої зав‘язується сюжет кафетерію. 

Для ігрової кімнати обрано художній образ міста. 
Різнорівневі перегородки утворюють будинки. М‘яке 
покриття – зелений  газон, а сірі доріжки з розміткою – 
вулиці міста. Ігрова має шафи з книгами та затишні місця 
для читання біля вікон. Діти мають можливість не тільки 
погратись, а й почитати фантастичні історії з світу казок. 
Батарея, розташована під вікнами, закрита ажурною 
конструкцією. Для неї створена додаткова функція – 
сидіння.  

Відвідавши кафетерій та ігрову, відвідувач потрапляє 
до спальної кімнати. До неї його супроводжують відбитки 
лап лиса, що простягаються по коридору.  

Спальна кімната є приміщенням, в якому діти 
проводять більше часу і при проектуванні її предметно-
просторового середовища враховані основні загальні та 
вікові психологічні вимоги дітей до середовища за 
допомогою просторової організації, кольору, освітлення, 
фактури поверхонь.  Кожна кімната має два ліжка, шафу 
та невеликі робочі місця. Форми підкреслюють загальну 
ідею лиса, а ніші в меблях – лисячі нори. Саме тут діти 
зможуть відчути себе найбільш захищеними. Кожна 
кімната має невеликі робочі місця. 

На другому поверсі розташована майстерня-ігрова. В 
ній діти можуть не тільки погратись, а й ліпити з 
пластиліну, малювати, тощо. На стінах зображення плям 
фарб, яскраві кольори мольбертів, затишні робочі місця. 
Все це наштовхує на творчість та піднімає настрій. До 
того ж на стіні розташоване панно, на якому можна 
пересувати деталі. Це створює додаткову логічну гру. 
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Актовий зал на другому поверсі має декілька 
призначень. По-перше, він оснащений проектором та 
екраном для перегляду мультфільмів, наукових передач, 
тощо. Окрім цього там можна прибрати м‘які пуфи та 
звільнити місце для більш активних ігор (в холодну пору 
року).  

III. ВИСНОВКИ 

Діти шкільного віку відзначаються насиченням  

емоційного сприйняття. Це зумовлює  необхідність 
яскравого художнього образу та побудову цікавого 
сюжету, що є головним чинником при створенні сценарію 
інтер‘єру рекреаційного дитячого закладу.[1]   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Лозоплетіння традиційне ремесло в Україні з давнини. . 

Воно виникло, як і кераміка, раніше, ніж обробка дерева, 

металу, які потребували відповідних знарядь виробництва. 

Його сліди знайдені археологами ще в неоліті. Найдавніші 

пам’ятки, які дійшли до нас українського плетіння походять 

з кінця ХVIII століття і початку ХIХ ст. і зберігаються у 

музеях Києва, Львова та інших міст.   

Ключові слова — лозоплетіння, ремесло, сучасність 

 

Сучасний інтер‘єр спрямований на 

екологічно-предметне наповнення. Питання 

сучасного дизайну лозоплетіння є актуальним. 

Лозоплетіння: 

 давня традиція; 

 екологічний матеріал. 

Типологія виробів: меблі, предмети побуту, 

декоративні вироби. Предмети та меблі інтер‘єру, 

плетені з лози в наш час цінуються дорого. Вироби з 

лози надають затишок та комфорт сучасному 

інтер‘єру.  

Корисні властивості лози: гігієнічна, екологічна, 

естетична. З лози виготовляють різні вироби: меблі, 

кошики, світильники, підноси, хлібниці та 

цукерниці, ящики і кошики для білизни. Стосовно 

гігієнічності, ящики та кошики для білизни не варто 

використовувати, так, як лоза – це органічна 

сировина, і це є прояв не стерильності. 

Лоза – екологічний природний матеріал, який 

володіє міцністю та зручністю в роботі. Вона погано 

взаємодіє з водою, тому вироби з лози краще 

використовувати в інтер‘єрі. 

Дивлячись на дизайнерські об‘єкти з лози 

отримуєш естетичну насолоду. Плетені меблі не 

потребують особливого догляду. Особливо вдалі 

комбінації такого роду меблів з деревом, шкірою, 

склом та навіть металом. Вироби з лози чудово 

підійдуть до стилю «кантрі» і гармонійно впишуться 

в стилях «еко» ,«прованс» та українському. 

Підібравши правильно об‘єкти навіть в класичному 

інтер‘єрі будуть виглядати вірно.   

Особливо викликають захват дизайн-об‘єкти  з 

лози, які виконані у техніці ажур.  

Лозоплетіння поєднує в собі співвідношення  

традицій, які влучно вписуються в сучасний інтер‘єр. 

Воно характеризується виразністю та майстерністю. 

Лозоплетіння являється художнім ремеслом, яке є 

результатом праці наших предків.  
.  
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Анотація — Дослідження особливостей вирішення 

подарункових упаковок покаже, як краще підібрати 

упаковку для будь-якого об’єкта.  

Ключові слова — упаковка, естетика, асоціація. 

I. ВСТУП 

Пакування продукції – забезпечує захист продукції, 
виконує естетичну та рекламну функцію, надає 
інформацію про продукт та спонукає покупця придбати 
цей продукт [1]. Упаковка несе певне послання 
потенційному покупцю.  

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

За рахунок форми, кольору, розмірів, декоративних 

деталей та шрифту дизайн упаковки створює певний 

асоціативний ряд, певний інформаційний тунель, який 

спонукає покупця здійснити невелику подорож і поринути 

у світ асоціацій пов‘язаних з продуктом. Для будь-якого 

подарунка, починаючи від одягу і закінчуючи іграшками 

та солодощами, можна створити упаковку відповідної 

продукту форми, розміру і забарвлення.   

 

Пакування може мати об‘ємну або фронтальну 

композицію, виражений композиційний центр або 

композиційну вісь, які мають підкреслювати образне 

рішення та основну інформацію, яка закладається в 

упаковку. Фірмова упаковка надає будь-якому подарунку 

блиск і загадковість, створюючи особливу таємничу і 

святкову атмосферу навколо подарунка. Красива і 

оригінальна упаковка актуальна для будь-якого продукта. 

Наприклад, шампуні, гелі та піну для гоління укладають у 

фірмові сумочки-косметички. 

 

Для сервізів і комплектів посуду, потрібна жорстка 

упаковка, яка забезпечує високий ступінь захисту. Це 

найчастіше бувають коробки з гофрокартону, які 

виглядають вишукано і стильно, часто всередині загорнуті 

декоративною тканиною [2].  

 

Дизайн упаковки включає особливе образне рішення, 

яке відповідає призначенню продукту, назві виробу та 

виражається через певний асоціативний ряд, а також через 

певним чином організовану структуру пакування. 

 

Наприклад, для цукерок частіше використовується 

асоціативний ряд пов'язаний з призначенням, відчуттям 

солодкого смаку (мед, нектар, яскраві квіти, шоколад, 

льодяники). Можливо створення асоціативного ряду 

пов‘язаного з назвою. Наприклад, «Медведик на півночі» 

асоціюється з білим медведем, айсбергами, льодяною 

пустелею, північним сяйвом. У зв‘язку з цим форма 

пакування для цукерок може бути у вигляді крижаного 

айсбергу або медведя. 

 

Для створення певного образу пакування для 

парфумів головну роль відіграє назва парфумів, яка по-

перше має асоціюватися з ароматом, по-друге з формою 

пакування. Наприклад, «Морський бриз» асоціюється з 

морем, хвилями, чайками, вітрильниками. Для цих 

парфумів упаковка може бути у вигляді морської хвилі 

або вітрильника. 

 

III.ВИСНОВКИ 

Отже, будь-яке пакування продукції може бути 

фронтальним або об‘ємним, воно повинно мати виражену 

композиційну вісь або центр, які підкреслюють образне 

рішення та місце знаходження основної інформації щодо 

продукту, його назву та якості. 

 

Образне рішення створюється за рахунок 

використання певного асоціативного ряду з предметів та 

елементів пов‘язаних з призначенням, особливими 

якостями та назвою продукта. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[3] http://www.sad.agroc.com.ua/info/140-packaging.html 

[4] http://ukrarticles.pp.ua/tovary/10357-podarochnaya-upakovka.html 
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Анотація — розглянуто особливості організації житлової 

забудови на прибережних територіях, зокрема в м.Києві, 

проаналізовано основні переваги та недоліки такого житла, 

цінову політику на конкретних прикладах столичної 

забудови.  

Ключові слова — житлова забудова, об'єкти біля води, 

комфортність,  престижність. 

I. ВСТУП 

Дніпро - один з головних містоутворюючих факторів 
Києва. З огляду на особливості рельєфу прибережної 
смуги Дніпра, ділянок, придатних під житлову забудову в 
безпосередній близькості до води, не так вже й багато.  

 «... Видова квартира ...» «... квартира з видом на 
Дніпро ...» «... панорамний вид на Дніпро ...». Пропозиції з 
подібними характеристиками останнім часом досить часто 
зустрічаються на ринку київської нерухомості. 
Престижність розташування, комфортність і видові 
характеристики відображаються на вартості подібних 
квартир, часом підвищуючи ціну в півтора-два рази. Але, 
не дивлячись на високі цінові позначки і обмежену 
кількість пропозицій у продажу, попит на видові 
апартаменти біля води зростає. І це не дивно: замість 
метушного міста, що проникає в кімнату через вікна, 
більшість віддає перевагу тиші і спокою водної гладі.[4] 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 Навіть при проектуванні багатоповерхових будинків 
на прилеглих до водойм територіях архітектори 
намагаються розташувати кімнати і вікна так, щоб 
максимально великій кількості мешканців обов'язково 
була видна вода[2]. Підвищений попит на житло у води, 
який спостерігається останнім часом, спровокував 
забудовників на активні дії в цьому напрямку. З'ясувалося, 
що знайти квартиру в таких об'єктах можна на будь-який 
смак - забудовники пропонують як економ-клас, так і 
преміум. Але за гарний вид з вікна доводиться 
доплачувати. У перелік  аналізованих новобудов, 
розташованих біля води, включені найцікавіші об'єкти, що 
будуються або зовсім недавно введені в експлуатацію 
житлові комплекси. Для об'єктивності в проведений аналіз 
були включені житлові об'єкти різних цінових категорій - 
від економ-класу до преміум. Найбільш привабливими 
об'єктами виявилися ЖК RiverStone і «Зарічний» - обидва 
розташовані безпосередньо на березі Дніпра і володіють 
власною інфраструктурою. Перша черга RiverStone 

заселена в 2013 році, в «Зарічному» будинки збираються 
вводити в експлуатацію в кінці поточного року. 

Погляди експертів щодо ступеня привабливості ЖК у 
води дещо розходяться. Дійсно, наявність водойми, річки 
або озера, безумовно, робить житло більш популярним для 
клієнтів за рахунок наявності зелених зон, парків та 
скверів поруч з житловим комплексом[3]. 

Будівництво будинку у води зазвичай обходиться 
забудовнику дорожче, ніж зведення житла на твердому 
ґрунті. Наприклад, для висотних житлових будинків, 
розташованих біля води, використовуються виключно 
водостійкі оздоблювальні матеріали та вікна з клімат-
контролем. 

Ріелтори підтверджують, що квартири в ЖК з видом на 
водоймище коштують щонайменше на 10-20% дорожче, 
ніж в аналогічних будинках без «водної переваги». При 
цьому, зазвичай до восьмого поверху у квартир так звана 
базова вартість, з 8 по 18 поверх їх вартість зростає на 5-
7%[2]. 

III. ВИСНОВОК 

Отже, очевидно, що київська забудова з таким 
популярним в Європі форматом житла біля води зростає. 
Проте важливим залишається фактор, щоб створені 
людиною життєві зручності не порушили той екологічний 
баланс і неповторну природу, які так необхідні для інших 
городян.  

Найдоцільнішими прикладами організації житла біля 
води залишаються терассна та високощільна 
малоповерхова забудова. Адже , таке житло має ряд таких 
переваг, як підвищена комфортність, можливість 
влаштування терас з видом на водний простір, вільне 
планування з вибором потрібної орієнтації, а також 
можливість поєднувати забудову з благоустроєм 
прибережної території[1].  
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Анотація — Викладено відомості щодо завдання 

краєзнавчих музеїв як соціокультурних архітектурних 

об’єктів, їхній вплив на суспільство та актуальність для 

громадян нашої країни. 

Ключові слова  —  музей, суспільство, культура. 

I.ВСТУП 

Музеї являються однією з головних складових 

культурного розвитку людини, оскільки   впливають на 

естетичний і духовний стан відвідувачів. В 

європейських країнах сфера культури вважається не 

тільки соціокультурною складовою в житті суспільства, 

а й являє собою важливий чинник соціально-

економічного розвитку. Музей, як специфічний, 

багатофункціональний соціокультурний механізм, 

спрямований на збереження історико-культурної 

спадщини, дослідження музейних пам‘яток, разом із 

експозиційною роботою проводить значну науково-

просвітницьку діяльність. 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

A. Головна мета краєзнавчих музеїв 

Великої уваги потребують краєзнавчі музеї. Вони за 

призначенням збирають, зберігають, вивчають і 

експонують матеріали, які розповідають про природу, 

економіку, історію і культуру певного краю (області, 

району, міста, села). В них зібрані геологічні, ботанічні, 

зоологічні, палеонтологічні, археологічні, етнографічні 

та інші колекції, знаряддя праці, вироби місцевих 

промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, 

літератури, народної творчості тощо. Головною метою 

таких музеї стає ознайомлення, вивчення нашої історії, 

традицій, прилучення громадян до надбань національної  

історико-культурної спадщини за допомоги 

традиційних форм музейної комунікації, таких як 

експозиційно-виставкова, просвітницько-освітня, 

видавнича тощо. 

B. Перелік провідних музеїв даного профілю 

В результаті дослідження виявлено, що краєзнавчі 

музеї – це найчисленніша група серед музеїв нашої 

країни. До провідних музеїв цього профілю належать: 

Полтавський краєзнавчий музей; Закарпатський 

краєзнавчий музей, розташований у стародавньому 

замку м. Ужгорода; Білгород-Дністровський 

краєзнавчий музей; Кримський краєзнавчий музей у м. 

Сімферополі; Чернівецький, Житомирський та 

Одеський краєзнавчі музеї та ін. Крім того, понад 7 тис. 

музейних закладів краєзнавчого типу працюють на 

громадських засадах. 

ІІІ. ВИСНОВКИ 

Специфічна діяльність краєзнавчих музеїв 

передбачає широкі контакти з громадськістю, і 

комунікативна функція набуває особливої ваги у 

взаємозв‘язках музею та суспільства. Для громадян 

нашої країни дуже важливо пам‘ятати історію та 

традиції наших предків, такі знання піднімають 

український дух та патріотизм, що доводить 

актуальність музеїв такого профілю в Україні. 
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Анотація — У тезах висвітлено основні негативні 

фактори впливу на житлові формування, що розташовані на 

територіях прилеглих до авіаційних об’єктів, та принципам 

архітектурно-планувальних та конструктивних рішень. 

Ключові слова — житлова забудова; авіаційні 

об’єкти; авіаційне забруднення; архітектурно-

планувальна структура. 

I. ВСТУП 

Актуальність теми авіаційні об'єкти, такі як літаки і 
радари, надають істотно негативний вплив на навколишнє 
середовище і досить згубно впливають на екологію 
прилеглих до них житлових районів. Авіаційний шум є 
основним джерелом забруднення для житлових територій, 
що розташовані біля об‘єктів авіації. Також негативними 
факторами впливу є: викиди шкідливих речовин, звуковий 
удар, електромагнітні випромінювання, вібрація, 
запилення, загазованість. Серед вище згаданих проблем, 
максимально агресивний вплив має авіаційний шум, який 
можна виділити як основний фактор, який має критичний 
вплив на середовище проживання.  

Метою дослідження є розроблення принципів 
архітектурно-планувальних і конструктивних рішень 
житлової забудови, що прилягає до об‘єктів авіації. 

II.ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ 

 При проектуванні, архітектор повинен 

враховувати основні шляхи боротьби для створення 

комфортних умов оточення, а саме використовувати 

наведені прийоми захисту від авіаційного забруднення. 

ІІІ.       ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

- Пошук сприятливого місця, що знаходиться як надалі від 

джерела шуму та забруднення. Однак це вдається не 

завжди: в Україні чимало селищ, що розташовані 

безпосередньо біля аеропортів та злітних смуг, так чином 

будинки вимушено виходять своїми фасадами на зону 

авіаційного забруднення. 

-Відведення значної території під будівництво, що дає 

можливість відгородитися від джерела подразнення, 

надати планам будинку необхідну форму, організувати 

ефективне розпланування захисного озеленення території, 

доцільно використати складки рельєфу, або створити 

штучний рельєф для організації архітектурної композиції, 

та заглушування шумового впливу. 

-Надання планам будинків виступаючо-огороджувальної 

форми, для зменшення проникнення звукової хвилі через 

несучі стіни будинків. Вимога високої звукоізоляції, 

особливо важлива в зоні шумового впливу.. Ступінь 

звукопоглинання залежить від особливостей матеріалу, 

що застосовується, товщини шару і від їх поєднання в 

конструкції. Найбільш ефективними є багатошарові 

конструкції, що мають різні характеристики щільності і 

пружності. 

-Планувальний принцип влаштування шумозахисних 

будинків полягає в тому, що на гучний бік орієнтують 

приміщення, в яких мешканці  не проводять багато часу, а 

також експлуатуються тільки вдень, коли людина не так 

гостро реагує на шум. До таких приміщень відносять: 

передпокій, санвузли, комори, сходи, коридори, холи, 

іноді кухню (як місце для роботи, а не відпочинку). У цих 

приміщеннях потрібна невелика площа скління, 

відкривати вікна не обов'язково, не потрібні балкони і 

тераси. Вітальні, спальні, дитячі, а також веранду 

орієнтують на тиху сторону.  

- Завдяки щільності і неоднорідності структури матеріалу, 

добре захищає від шуму одношарова стіна з керамоблоків 

(при товщині 44 і 51 см шум знижується на 55-60 дБ). 

Стіни з черепашнику і газобетону низької щільності при 

товщині 40 см, з умовою наявності зовнішньої і 

внутрішньої штукатурки, мають індекс звукоізоляції 50-53 

дБ. Високі звуко поглинаючі якості, за рахунок 

хаотичного розташування волокон, має мінеральна вата 

(вона краще поглинає високі звуки). Утеплення стіни цим 

матеріалом одночасно підвищить шумозахисні якості. Але 

використовувати мінеральну вату з метою шумозахисту 

корисно усередині конструкції: найбільш ефективна 

тришарова стіна, наприклад: із газобетону, з прошарком з 

мінеральної вати і облицюванням з цегли. 

- Вікна – це слабке місце лінії оборони від шуму, вони 

вимагають першочергової уваги. Рівень звукоізоляції 

стандартного вікна -близько 30 дБ. Чим більше кількість і 

розмір вікон, тим більше шуму проникне в будинок навіть 
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при гарній звукоізоляції стіни. Достатньо ефективно 

захищають від шуму конструкції з кількома склопакетами, 

різними за товщиною повітряних камер. 

-  Вібрації  створюються коливаннями ґрунту. Хвилі 

поширюються по будівельних конструкціях і, в свою 

чергу, викликають їх коливання. При цьому негативна дія 

проявляється не тільки в неприємних для людини 

відчуттях - вібрації можуть призвести до тріщин у 

конструкціях, підвищеного і нерівномірного осідання 

фундаменту. При тривалих вібраціях порушується 

структура ґрунту, слабшають зв'язки між його 

частинками, вони втрачають свою несучу здатність. До 

цього особливо схильні дрібні піски, супіски, суглинки, 

вологі ґрунти. Вібрації створюють динамічні 

навантаження в конструкціях будинку (подібні тим, які 

виникають при землетрусі), що руйнують зв'язки між їх 

частинами. Враховуючи це, при будівництві в зонах, 

схильних до сильних вібрацій, бажано підвищувати 

жорсткість будівлі, робити монолітні пояси, армувати 

стіни і т.п., також краще зводити будинок без підвалу, що 

стоїть на плитному фундаменті.  

 Висновки: Практична значущість теми 

дослідження полягає у визначенні принципів негативного 

впливу авіаційного впливу на оточуюче житлове 

середовище, на ряду з якими особливо гостро стає 

проблема шумового забруднення. Проаналізувавши ці 

фактори, у статті наведено шляхи вирішення 

архітектурно-планувальної структури та інженерних 

рішень відносно житлових утворень на територіях, 

наближених до аеропортів. 
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Анотація — розглянуто специфіку дизайну інтер’єру в 

стилі поп-арт, зокрема особливості умеблювання та прийоми 

стилізації в сучасному інтер’єрі. 

Ключові слова — стиль, поп-арт, інтер’єр, дизайн, меблі, 

фактура, глянс. 

I. ВСТУП 

Поп-арт – напрямок в образотворчому мистецтві 50-
60 х. р.р. XX століття [1]. Експресія, і неординарність – два 
ключові принципи в створенні інтер‘єру в стилі поп–арт, 
завдяки ним приміщення виглядають яскраво та 
незвичайно. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Жоден інтер‘єр не обходиться без умеблювання, і саме 
меблі найчастіше виступають родзинкою в композиції та 
образі інтер‘єру. Для поп–арту не характерні масивні 
меблі, вони більш витончені та вичурні, незвичайні за 
своїми формами, кольором та фактурою, тому потрібно 
обмежитись мінімальним набором (рис.1). Меблі в поп-
арті повинні бути неординарними і ніяк не класичної 
форми. Форми більш пологі та округлі, дещо 
незвичайні [2]. Часто використовується в меблях жіночий 
образ Мерлін Монро (рис.1), її портрет часто можна 
побачити в інтер‘єрі який виконано в стилі поп–арт, також 
дизайнери використовують портрети мультиплікаційних 
героїв та знаменитостей. 

Меблям характерні яскраві кольори, типові для 60-х 
років, дивани і крісла округлих форм, але в наш час 
дизайнери створюють інтер‘єри в стилі поп–арт за 
допомогою класичних меблів, пуфи і невеликі столики, які 
виконані з яскравого пластику та мають невеликий розмір 
(рис. 3). Органічно виглядатиме неординарна і незвичайна 
форма в стилі "ретро-футуризм" (рис. 4). Шафи недоречні 
в поп-арті, так як це самий громіздкий предмет в 
захаращенні простору інтер'єру. Їх краще замінити нішами, 
вбудованими шафами і навіть подіумами [3]. Підійдуть 
меблі з глянсовою фактурою, блискучі поверхні - 
невід'ємний атрибут даного стилю. 

Меблі можна оформлювати: орнаменти, малюнки із 
коміксів і навіть графіті, це додасть акценту в композиції 
інтер‘єру (рис. 5). Характерний яскравий і барвистий 
текстиль, підібраний в основній кольоровій гамі (рис. 5). 
Різні стилізовані пластикові аксесуари: годинники, рамки 
для фотографій, статуетки, вази, світильники і підсвічники, 
все це є характерними рисами поп–арту. 

  
Рис. 1. Гарнітур для спальні Рис. 2. Жіночий образ 

 
 

Рис. 3. Пластик в умеблюванні Рис. 4. Стілець в стилі "ретро-
футуризм" 

 
 

Рис. 5. Оформлення меблів Рис. 6. Яскрава колірна гама 

У більшості людей вдома є багато декоративних речей, 
наприклад ті які було перелічено вище. Виходячи з такої 
позиції можна сказати, що для створення кімнати в стилі 
поп – арт не треба багато коштів, цей стиль не потребує 
елітних речей, а тому свою кімнату можна оформити 
самому. 

III. ВИСНОВКИ 

Поп-дизайн пов'язаний з американською мрією 
абсолютно споживчого світогляду. Ідея виробництва 
довговічних, добротних товарів змінилася гаслом 
«сьогодні використовував - завтра викинув». На сьогодні 
цей стиль популярний серед молоді та студентів, зокрема 
при організації середовища тимчасового пробування. 
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Анотація Розглянуто проблему архітектурно-

планувальних рішень серійних житлових будівель, що 

обумовлено необхідністю модернізації..  * 
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територія. 

 ВСТУП 

У післявоєнний час в УСРСР виникла потреба у 

швидкій та економічно дешевій відбудові житлових 

територій. Індустріалізація суспільства зумовила великий 

ріст урбанізації міст. Внаслідок чого розпочалося активне 

будівництво житлового фонду яке у 50-60-ті рр. 

опиралося на типове проектування. Будинки типових 

серій одноманітні та аскетичні складають основою 

архітектурного обличчя багатьох житлових районів міст 

України. Матеріальна база несучих конструкцій типових 

будинків поділяється на: цегляні (50 %), панельні (47 %) 

та блочні (3 %), що забезпечило пониження собівартості 

будівництва, збільшення кількості введеного житлового 

фонду та підвищення комфорту населення порівняно з 

комунальними квартирами [1]. Будівництво житлових 

будинків серійного типу тривало з 1959 по 1985 рік. За 

весь період була створена виробнича база та 

інфраструктура. Найбільшого розповсюдження набули, в 

основному, три серії – 480, 464 і 438, див. рис. 1, 2.  

За час експлуатації (понад 45 років) будівлі 

зносились морально, фізично та естетично. Змінились 

вимоги комфорту та норми житлозабезпеченості, 

застаріло внутрішнє планування квартир, збільшилось 

навантаження на електропроводку при підключенні 

сучасної побутової електротехніки, застаріла, а подекуди 

відсутня теплоізоляція призводить до високого 

енергоспоживання (в 3-4 рази вище норми) в холодний 

період року та перегрів приміщень в жаркий, зношене та 

застаріле оздоблення будівель, аварійний стан балконів та 

ін. [2].  

Існуюча проблема потребує вирішення оскільки 

забудовані території 50-60 років в цілому по Україні 

перетворюються в депресивні житлові території. Тому 

важливо вирішити проблему реконструкції цих територій 

з врахуванням архітектурного переосмислення житлового 

будівництва та підвищення комфорту населення не лише 

через надійність та функцію, а через відтворення 

естетичного середовища.  
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 Рис. 1 Будинки серії 1-480 
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Анотація: надано визначення сценарію та проаналізовано 

побудову сценарію на прикладі студентського проекту 
офісного приміщення.  
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I.ВСТУП 

Сценарій – це дизайн-концепція проекту подана у 
вигляді зображень, схем, аналогів, мудборду тощо, для 
передачі головної ідеї проекту, він формалізує ідею 
дизайнера та побажання замовника. Сценарій  демонструє, 
як сприйматиме інтер‘єр глядач та які враження він 
отримає ідучи за сценарієм.  

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

При побудові сценарію необхідно враховувати 
специфіку закладу та аудиторію, на яку воно розраховано. 
Розглянемо сценарій на прикладі офісного приміщення 
коворкінгу «Кульбабка», яке розміщено на базі 
студентського корпусу. Аудиторія, на яку розрахований 
офіс, це студенти та викладачі.  
     

Коворкінг – це місце, де відвідувачі можуть 
попрацювати, поспілкуватися, провести ділові зустрічі чи 
лекції тощо. Так як офіс розрахований на студентів та 
викладачів, які після важкого робочого дня можуть 
завітати до коворкінгу, то головною ціллю було створити 
невимушений інтер‘єр, в якому відвідувачі зможуть 
відпочити або ж попрацювати в ненапруженому 
середовищі.  

Іншим критерієм при створенні проекту був той факт, 
що студенти недостатньо часу проводять на вулиці, тобто 
на природі, на свіжому повітрі, тому тема природи, рослин 
стала вирішальною при створенні сценарію. 

За основу дизайн-концепції було взято образ 
кульбабки, характерне для неї середовище та якості, такі 
як легкість, від кожного подиху вітру вона розлітається. 
Головним елементом офісу є робочі місця (переговорні), 
які розміщенні в центрі офісу та створюють своєрідний 
робочий острівок навколо якого проходять транзитні 
шляхи. Переговорні у вигляді стилізованої кульбабки є 
візуальною домінантою, вони різняться за розмірами, 
виконані з фанери та розраховані на 3-4 людини. Над 
кожною «кульбабкою» розміщено накладний круглий 
світильник, який уособлює сонце.  

Елемент стелі з підвісною конструкцією, яка 
простягається від входу до зони відпочинку, візуально 

вказує направлення руху для відвідувача. Ця конструкція 
виконана із арматури, яка кріпиться під різним кутом 
створюючи наче павутиння з якого спускаються павуки – 
підвісні світильники ритмічно розташовані вздовж стелі. 

 
У природі рослинам необхідна достатня кількість 

сонячного світла. Для достатнього природного освітлення 
центру офісу стіни додаткових робочих приміщень, які 
розміщені по периметру, виконані із скляних перегородок, 
таким чином сонячні промені потрапляють до 
центрального робочого острівка з кульбабками. На склі 
візерунки виконані гравіруванням. 

 
В зоні відпочинку м'який заокруглений диван, немає 

гострих кутів у меблів, все плавне та обтікаюче, як в 

природі. Також біля протилежної від входу стіни 

розміщено необхідне офісне обладнання для відвідувачів 

та зона кофісу. 

 

Колірна гамма м'яка, використані спокійні кольори, у 

якості акценту в червоному кольору виконані  підвісні 

світильники та деякі м'які меблі. Підлога викладена із 

пробкових панелей. Столи та стільці виконані з дерева та 

не покриті фарбою, щоб зберегти натуральний колір та 

надати їм більш природного вигляду.  
 Офіс функціональний, є лекційні аудиторії, закриті 

робочі приміщення, зона відпочинку, кофісу. Достатньо 
вільного простору. 

Планувальна структура офісу концентрична, що 
дозволяє легко орієнтуватися в приміщенні. Також таке 
планування дозволяє відвідувачу при вході зразу охопити 
зором більшу площу офісу та декілька одночасно видимих 
поверхонь (стелю, підлогу, стіни) та головну домінанту – 
центральний робочий острівок [1].  

III. ВИСНОВКИ 

Таким чином на прикладі коворкінгу «Кульбабка» було 
показано як саме попередньо створений сценарій може 
бути втілений в готовому проекті. Сценарій дозволяє 
підібрати варіанти дизайну та в ході реалізації проекту 
відсіяти або ж, навпаки, доповнити їх.   

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Олійник О.П. Основи дизайну інтер‘єру: навч. посіб / О.П. 

Олійник, В.Г. Чернявський, Л.Р. Гнатюк. – К.: НАУ, 2011. – 
228с. 

 

https://vk.com/write?email=archiprestig@ukr.net


32 

 

Центр мистецтв як важлива складова розвиту 

суспільства та країни 

Єршова Є.П., студентка 4 курсу 

Науковий керівник – Бармашина Л.М., к.арх., доцент 

Навчально-науковий інститут Аеропортів, 

Національний авіаційний університет 

м. Київ, Україна 

Lizka_ershova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
Анотація — у тезах розглядається важливість 

модернізації сучасного музею як типологічного об’єкту на 
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багатофункціональності центру мистецтв, привернення 

уваги суспільства до сучасного мистецтва. 
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1.  ВСТУП 

IV. Сфера культури вважається не тільки 
соціокультурною складовою в житті суспільства, а й 
являється важливим чинником соціально-економічного 
розвитку. Культуру потрібно розглядати як важіль в 
розв‘язанні економічних, політичних і соціальних 
проблем.  

V. Актуальним є структурна та функціональна 
трансформація звичайного музею на комплексний 
багатоцільовий об‘єкт – Центр мистецтв. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Центр мистецтв є синтетичним твором мистецтва і 
архітектури, або мистецтва архітектури, який синтезує 
властивості обох систем.  

Виходячи з взаємозв'язку мистецтва і архітектури, 
можна позначити його як єдиний простір для: творчої 
комунікації; організації різної творчої діяльності, 
включаючи, напрямки і стилі творчості, створення і 
демонстрації творів мистецтва.  

Центр мистецтв – це синтетичний комплекс 
спеціалізованих і універсальних просторів, призначених 
для організації взаємопов'язаних, різних за характером, 
творчих процесів художньої сфери. 
VI. Центр мистецтв як типологічний архітектурний 

об‘єкт має важливу нішу в індустрії дозвілля. Його 
головна мета – зробити людей кращими, 
досвідченішими, більш освіченими та розвинутими. 
VII. Українські музеї, які наразі є базою для 
створення сучасних центрів мистецтв, не реалізовують 
свій потенціал. Музейні фонди (95 % музейних 
предметів) залишаються недоступними для широкого 
загалу, й однією з причин є брак експозиційних площ. 
Тому проектування і будівництво центру сучасного 
мистецтва як нового соціокультурного архітектурного 
об‘єкту є  наразі дуже актуальним [1, 2]. 

VIII. Нажаль нині музеї – це здебільшого осередки 
негативних вражень: некомфортні умови перебування, 
застарілість, відштовхуючий дух сакральності, який там 
панує, часто призводить до разового відвідування.  
IX. Навпаки Центр мистецтв, який розширює 

функціональність музею, надає змогу донести до людей, 
що подібні заклади можуть стати регулярним місцем  
проведення дозвілля, а їх відвідування – принести 
велике задоволення і користь [3]. 

Сьогодні, коли культурне життя дуже різноманітне і 
знаходиться в нестійкому стані пошуку, особливо 
актуально існування центрів мистецтв. Найбільш 
затребуваним є Центр мистецтв, створюваний на основі 
синтетичної концепції архітектурного середовища, в 
якій поєднані існуючі і зовсім нові види творчості, 
різнохарактерні архітектурні простори, символічні 
елементи формоутворення, природні і технологічні 
чинники. 

3. ВИСНОВОК 

X. Головними завданнями створення центру 
сучасного мистецтва є:  

1. Використання інноваційних технологій – 
впровадження системи клімат-контролю, цифрових 
технологій, альтернативних джерела енергії тощо.  

2. Внесення нових функцій – розвиток видовищної, 
дозвіллєвої, рекреаційної та інших складових. 

3. Створення комфортних умов для відвідувачів – у 
центрі мистецтв багато візуальності, але інколи бракує 
звуків, запахів, тактильних відчуттів, а іноді – місць, де 
можна навпаки розслабитись.  

4. Привернення суспільної уваги – надання 
можливостей громаді усвідомити важливість центру 
мистецтв як місця, де цікаво, де можна розважитись і 
навчитись чомусь новому, самовдосконалюватись і 
отримати при цьому насолоду. 
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Анотація — зазначено, що у сучасних умовах суспільству 

потрібна творча, креативна, талановита молодь. 

Акцентовано увагу на позашкільній роботі та підкреслена її 

важлива роль у всебічному розкритті особистості. 
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освіти та умови її функціонування. Розглянуто реалізацію 

побудови Малої Академії наук, культури та мистецтва як 

окремої багатофункціональної будівлі. 
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I.ВСТУП 

Сучасний етап розвитку суспільства, утвердження 
позашкільної освіти як складової структури освіти 
України зумовили переосмислення її місця і ролі, 
визначення основних засад підвищення якості. Якість та 
комфортність навчання потребує нового типу споруди, 
реалізацію побудови Малої Академії наук, культури та 
мистецтва як окремої багатофункціональної будівлі. 

Позашкільна освіта є цілеспрямованим процесом 
оволодіння систематизованими знаннями про культуру, 
природу, людину, суспільство. Також вона забезпечує 
застосування знань на практиці, опанування вміннями та 
навичками творчої діяльності. 

Особливістю позашкільної освіти є забезпечення 
вільного часу особистості, її надання в позашкільних 
навчальних закладах та інших соціальних інституціях 
[1, 2]. 

II. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

В умовах підйому самосвідомості української нації і 
розвитку українського суспільства великого значення 
набуває рівень розвитку культури як показника соціально-
економічного прогресу країни і індикатора якості життя.  

Рівень розвитку культури людини, і зокрема, дитини, 
характеризує якість її життя і сприяє зростанню її 
здібностей, творчості та фантазії.  

Обдаровані діти – золотий запас нації, її 
інтелектуальна еліта, гордість і майбутнє України, 
джерело її авторитету й успіху у світі. Наразі роль 
творчої, креативної людини важлива як ніколи. Для цього 

працює ціла низка певних закладів, серед яких важливу 
роль відіграють заклади позашкільної освіти. Вони 
забезпечують роботу творчих об‘єднань та сприяють 
творчому розвитку особистості. 

Такі заклади часто розташовані в непристосованих 
приміщеннях, а також відділені та уособлені один від 
одного. При цьому дитина як, багатогранна, різноманітна 
в своїх інтересах, зацікавленнях, захопленнях та 
уподобаннях особистість потребує створення нових 
спеціалізованих просторів, приміщень, будівель, тобто 
спеціальних архітектурних об‘єктів у вигляді. 
багатофункціональних комплексів для вдосконалення 
знань та умінь школярів [3]. 

III. ВИСНОВКИ 

Наразі Малу Академію наук слід розглядати як новий 
типологічний об‘єкт, який потребує досліджень і 
подальшого втілення в практику архітектурного 
проектування та будівництва. В дослідженні висвітлено 
питання структурних підрозділів позашкільної освіти та 
умови її функціонування та запропоновано розглядати 
реалізацію побудови Малої Академії наук, культури та 
мистецтва як окремої багатофункціональної будівлі. У 
великих містах і невеликих населених пунктах необхідно 
будувати багатофункціональні комплекси для всебічного 
розвитку дитини, куди будуть включені приміщення з: 

- природничої; 

- технічної; 

- спортивної; 

- художньої; 

- учбової тематики. 
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ВСТУП 

Світова практика аеропортобудування свідчить про те, 
що питання створення оригінальних за архітектурою та 
функціями об‘єктів основного виробничого та 
спеціального призначення є дуже актуальними [1]. Не є 
виключенням й будівлі обслуговування повітряним рухом, 
архітектура та містобудівне значення яких є предметом 
даного дослідження. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

A. Мета дослідження 

Вивчити сучасний досвід проектування та будівництва 
аеродромно-диспетчерських вишок (АДВ) в Україні.  

B. Сучасний вітчізняний досвід 

Упродовж 2010-2014 рр. побудовані нові будівлі АДВ в 
міжнародних аеропортах «Сімферополь», «Донецьк», 
«Харків» [2]. В планах розвитку регіональних структурних 
підрозділів Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України будівництво ще декількох АДВ., 
в т. ч на аеродромі «Київ (Бориспіль)»; на аеродромі 
«Одеса».  Об‘ємно-планувальні рішення побудованих АДВ 
характеризуються значними розмірами загальної площі, 
наявністю декількох різноповерхових блоків, розміщенням 
диспетчерських залів на висоті 29 м (Сімферополь), 43 м 
(Харків), 51 м (Донецьк) та ін. 

За результатами конкурсу на кращі будинки і споруди, 
збудовані та прийняті в експлуатацію на території України 
у 2014 році, будівництво аеродромно-диспетчерської вежі 
з комплексом будівель і споруд та подальшої їх 
експлуатації для обслуговування комплексу об‘єктів 
аеропорту (аеродромна частина міжнародного аеропорту 
«Харків») по вул. Ромашкіна, 1, у м. Харкові відзначено 
дипломом ІІ ступеня (номінація «Об‘єкти інженерно-
транспортної інфраструктури»). 

АДВ – своєрідна  візитна картка аеропорту, тому коли 
мова йде про Одесу, хочеться відчути море, побачити 
хвилі, а літаки, ніби чайки. Зокрема потрібно враховувати 
образне рішення нового терміналу (рис.1), який виконаний 
в морській тематиці, з хвилеподібною крівлею, на яку при 
погляді, гості Одеси відразу зрозуміють, куди прилетіли. 
Крім того, частиною архітектурно-художнього 
оформлення стали підвісні хвилеподібні світильники, а 
оздоблювальні матеріали (від виробників США, Бельгії та 
Італії) підбиралися в небесно-блакитній кольоровій гамі. 

ВИСНОВКИ 

Отримані результати дослідження планується 
використати під час виконання дипломної роботи 
«Комплекс будівель із обслуговування повітряного руху в 
аеропорту» (освітній ступень «Бакалавр», напрям  
«Архітектура»).   

Рис. 1 Проектне рішення нового терміналу  
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I. ВСТУП 

В професійній роботі дизайнера може постати задача 
створення сучасного інтер‘єру, виконаного у стилізації 
рококо. Для грамотного та творчого вирішення такої задачі 
необхідно вивчити і зрозуміти відповідну епоху й 
архітектурний стиль, нею створений. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Рококо – зародився у першій половині XVIII ст. у 
Франції під час регентства Філіпа Орлеанського. Рококо 
був відгуком на новий спосіб життя, коли центром 
спілкування стали палацові парадні інтер'єри, де панувало 
вічне свято та насолода. Поява рококо обумовлена змінами 
в філософії, смаках та придворному житті. Мистецтво 
рококо звернено до світу почуттів, ідейна основа стилю – 
вічна молодість та краса, галантна та меланхолійна 
витонченість, цей стиль ще називають періодом 
галантного століття. Це була пізня стадія розвитку 
бароко.[1] 

Рококо з французького «rocaille», що перекладається як 
декоративна ракушка. Такий рокайль-орнамент у вигляді 
мушлі стане одним із основних елементів декору в 
інтер‘єрі рококо.[1] 

Для житлових приміщень рококо характерно менші 
розміри, затишні кімнати з заокругленими кутами, 
оздобленими тонким орнаментальним рельєфом та круглі 
в плані будуари. 

Актуальними залишилися каміни, які розміщували у 
вітальні та над яким найчастіше вішали дзеркало; 
незамінною окрасою каміна були фарфорові статуетки, 
бронзові канделябри та годинник. 

В інтер‘єрі присутні різьбленні панелі, багато 
декоративних елементів та орнаментів у вигляді квіткових 
композицій, букетів та стрічкових переплетінь. На стелі 
декоративна ліпнина, велика увага приділяється стельовим 
плафонам. На підлозі паркет з візерунком. Поступово 
входять в ужиток паперові шпалери. Не втратили своєї 
популярності гобелени.   

Приміщення в стилі рококо світлі, великі дзеркала 
візуально розширюють простір кімнати, їх розміщували 
один навпроти одного та ближче до вікна, а вікна в свою 
чергу розміщували приблизно в одній площини зі стіною. 

На відміну від бароко для рококо характерні 
приглушені кольори: перламутровий, блакитний, блідо-
охристий, колір срібла, персику, білий, матовий золотий та 
інші. [3] 

Для меблів характерні менші розміри, більша легкість 
та витонченість. Крісла та стільці з вигнутими ніжками, з 
широкими сидіннями та нижчими спинками. Серед меблів 
популярні канапи, кушетки, диванчики. Серед жіночих 
елементів меблювання присутні невеликі туалетні столики 
з дзеркалом, картоньєрки – невеликі шафи для зберігання 
паперу, пуфи.  

Рококо успадкував від бароко багато його рис, але 
трансформував їх, пом‘якшив та зменшив масштабність. 
Бароко властиві контрастність, помпезність, а прерогатива 
рококо – вишуканість, легкість, витонченість. Для бароко 
характерна симетричність, для рококо – асиметричність. В 
рококо переважає увага до дрібних деталей, ювелірній 
роботі. [2] 

Для розроблення сучасного інтер‘єру в стилі рококо 
ідеальним буде овальне приміщення з високою стелею. 
Але якщо така конфігурація не визначена проектом 
будинку, то, щоб стилізувати сучасне приміщення в стилі 
рококо, скруглень досягають за допомогою 
гіпсокартонових конструкцій. Часто класичні меблі в стилі 
рококо отримують нове осмислення за допомогою 
сучасної оббивки або незвичайного кольору. Часто 
використовуються чорний і білий кольори, а також їх 
поєднання.  

Стелю прикрашають ліпниною, візерунок якої плавно 
переходить зі стін на стельову площину. Для декору можна 
використовувати ручний розпис античної або жанрової 
тематики. Центр стелі можна прикрасити витонченою 
люстрою, в ріжках якої встановити стилізовані лампи-
свічки. Серед інших освітлювальних приладів 
використовувати торшери та бра у вигляді мушель або 
квітів. 

Обов'язковими атрибутами меблювання повинні стати 
мініатюрні диванчики, канапе і кушетки. Камін, як центр 
інтер'єрної композиції, може бути невисокий, покритий 
світлим мармуром і прикрашений рельєфним орнаментом. 
Камін може бути як справжній так і електричний.  



36 

 

III. ВИСНОВКИ 

При створенні сучасного інтер'єру в стилі рококо не 
варто відтворювати його буквально. Стилізовані варіації з 
використанням типових елементів та атрибутики створять 
потрібну атмосферу.   
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Розглянута можливість регенерації центрів малих 

історичних міст зі збереженням і розвитком історичного 

середовища. Особливої важливості набуває вирішення таких 

проблем, як відродження і розвиток національних традицій 

планування і забудови, збереження та адаптація до сучасних 

умов архітектурно-містобудівної спадщини. 

Ключові слова: регенерація; історичний центр; пам’ятка 

архітектури 

Актуальність. Регенерація історичних центрів міст є 

найбільш проблемним аспектом розвитку міського 

середовища, який спрямований на збереження об‘єктів 

історичної спадщини. Сучасні тенденції щодо 

трансформації і розвитку функції історичного центру 

міста зумовлені потребами максимального використання 

історико-культурного потенціалу архітектурно-

планувальної спадщини міста. Одночасно необхідно 

забезпечити історико-охоронні заходи та підвищити 

суспільне значення історичної забудови. Розв‘язання 

означених вище завдань характеризуються підвищеним 

рівнем складності  і на початковому етапі потребує 

вироблення дієвих методичних підходів. 

Мета. Визначити методичні підходи до регенерації 

архітектурного середовища історичних центрів малих міст 

( на прикладі Володимир-Волинського). 

Основні результати дослідження. 

В даний час необхідно оновити найкращі історичні 

риси архітектурного середовища центрів міст, відновити 

до сучасних тенденцій розвитку міст. В результаті 

еволюційного розвитку сформувалася мережа міст з 

яскравою індивідуальністю свого архітектурного вигляду. 

Кожне історичне місто має велику історію розвитку, 

неповторні ансамблі, пам'ятники архітектури, які 

становлять велику історичну цінність і мають різну 

ступінь збереження і органічності включення в сучасну 

міську структуру, і культурне життя. Таким є Володимир -

Волинський – один з найдавніших міст Русі. 

 Головною особливістю історичного центру міста 

є збережена планувальна структура X- XIV ст. з 

унікальним ландшафтом, який підкреслюють земляні вали 

давньоруського городища – місце зародження міста. Крім 

городища в межах історичного центру знаходиться 

Мстиславів храм (Успенський собор). Це єдиний 

пам'ятник на Волині, що дійшов до нас з часів 

Давньоруської держави. Доповнюють ансамбль 

історичного центру Василівська ротонда, Костел Святих 

Йоакима і Анни, Миколаївська церква, Кафедральний 

собор Різдва Христового. Історична забудова не тільки 

забезпечує своєрідність історичних ареалів міст, а ще й 

впливає на характер нових будівель і споруд, їх 

просторових співвідношень, що забезпечують 

спадкоємність архітектурного розвитку міст [1-2]. 

Було проведено попереднє пошукове дослідження, 

передумовою якого є виявлення і аналіз наявних 

тенденцій щодо розвитку міст, які мають стародавню 

історію. За результатами аналізу можна пропозиційно 

визначити низку взаємопов‘язаних методичних підходів, 

за яких можна розпочати регенерацію історичного 

середовища. 

1. Збереження історичного середовища, зокрема 

його планувальної структури, ландшафту, характеру 

забудови та благоустрою території; 

2. Гармонізація архітектурного середовища, що 

передбачає адаптивність нової та історичної забудови на 

основі функціональної та масштабної подібності. 

3. Цілісність просторової організації, що передбачає 

гармонійне поєднання забудованих і вільних від забудови 

територій, з урахуванням історичності. 

4. Відтворення первісної композиції, первісного 

композиційного рішення архітектурних ансамблів і 

окремих будівель. Проведення певних історико-наукових 

досліджень для обґрунтування цілісного рішення. 

5. Спадкоємність, що передбачає вивчення та 

логічне продовження традицій щодо організації 

архітектурного середовища та його функціонального 

заповнення. 

6. Закономірний розвиток на основі обґрунтування 

прогностичних рішень. 

Кожен із заявлених підходів потребує своєї змістової 

конкретизації, розробки, апробації засобів їх послідовної 

реалізації. 

Висновки. Наведені приклади характеризують 

різноманітність підходів до проектування на територіях 

історичних центрів. У зв'язку з новими соціальними 

явищами, до створення сучасного, комфортного, 

гуманного архітектурного середовища виникає 
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необхідність його оновлення в точно розрахованих межах. 

З сучасною функцією, яка буде сприяти подальшому 

розвитку історичного центру та міста в цілому. Це 

дозволяє зберегти стійкість просторово-часових, образно-

символічних і функціональних якостей середовища, що є 

умовою збереження культури і традицій. Для збереження і 

адаптації цілісних елементів міського середовища 

доцільно застосування різноманітних підходів: 

реабілітації, пристосування, музеєфікації, сучасного 

історико-архітектурного зонування, з урахуванням 

охорони історичного середовища. 
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Анотація — У роботі розглядаються художні принципи 

та характерні риси в архітектурі та дизайні 

деконструктивізму. 
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I. ВСТУП 

Деконструктивізм - напрямок в сучасній архітектурі, 
заснований на застосуванні в будівельній практиці ідей 
французького філософа Жака Дерріда. виріс на ґрунті 
конструктивізму й авангарду 1920-х рр., однак став 
певною їх протилежністю, проголосив абсурд та хаос 
основним принципом творення. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Деконструктивізм не рух або стиль, а частина 
досліджень, що розчиняють звичні межі архітектури. Це 
- архітектура переходу, так як нові наукові концепції 
(теорія відносності Ейнштейна) і нові засоби комунікації 
змінили наші уявлення про сталість будови простору і 
часу. 

На початку своєї статті: "Деконструктивізм: 
Задоволення відсутності", Чарльз Дженкс говорить про 
те, що факт деконструктивістського руху в архітектурі 
повинен бути прийнятий. 

Деконструктивіст Пітер Ейзенман, на переконання 
Чарльза Дженкса, основного теоретика архітектури 
постмодернізма, приклад безупинних трансформацій 
теоретичних установок. Інший з лідерів 
деконструктивізму - Заха Хадід - оцінювала 
деконструктвістській поворот як єдиний можливий шлях 
для сучасного архітектора. Вона стверджувала, що 
необхідний перегляд архітектури, її розвиток в сторону 
винахідливості, образності: "Ми не виконуємо своїх 
обов'язків, якщо продовжуємо створювати щось подібне 
кондитерським виробам. У нас є один шлях - йти у 
напрямку, запропонованому експериментами ранніх 
модерністів. Їх зусилля були перекинуті, їх проекти не 
були реалізовані. Завдання наше полягає не в тому, щоб 
воскресити їх, а в тому, щоб просуватися  далі "[1, с. 
108]. 

Критик Марк Уіглі, намагаючись в цілому 
охарактеризувати дуже неоднорідне явище 
деконструктивізму 1980-х в архітектурі, пише: 
"Деконструкція - це не руйнування. Деконструкція 
ставить діагноз, знаходить проблемні вузли в 
характеристиці зовні стабільних структур. 
Деконструкція спрямовує зусилля на те, щоб піддати 

сумніву найвищі цінності структури - гармонію, 
цілісність, стабільність, - і пропонує натомість іншу 
концепцію структури, згідно з якою певні 
невідповідності є властивістю самої структури. 
Подолати їх неможливо, не зруйнувавши саму структуру 
"[1, с. 108]. 

Сформований деконструктивіст володіє особливою 
якістю - відкривача феноменів незвичайного в відомому 
контексті. Деконструкція, на думку Уіглі,        "... певним 
втручанням в контексті. Поняття внутрішнього та 
зовнішнього докорінно порушується... Відчуття 
замкнутості, захищеності пропадає. Стани стабільності і 
спокою більше не існує... Тривога, народжена 
деконструктивістській архітектурі, не є результатом 
індивідуальної реакції на неї. Тут порушується ряд 
глибоко укорінених в культурі уявлень, що лежать в 
основі сприйняття архітектури, - гармонії, стійкості, 
цілісності"[1, с. 109]. 

Основними рисами деконструктивізму як стилю в 
дизайні інтер'єру, є в першу чергу, повна невідповідність 
пропорцій в інтер'єрі. Друге, це характерне 
використання геометричних форм і гострих кутів. Третє, 
невідповідність в поєднанні кольорів і предметів 
інтер'єру. 

Дизайн створює особливу зорову мову форми, 
"візуальна мова" (В. Гропіус). У цій мові знаками стають 
пропорції, оптична ілюзія, відносини світла і тіні, 
пустоти і обсягів, кольору і масштабу. Людина як істота 
соціальна не тільки сприймає інтер'єр як 
функціональний організований простір, але і знаки, які є 
необхідною умовою його спілкування з іншими людьми. 
Будь-яка культурна єдність, будь-яка соціальна система 
є завжди в той же час системою знаків, бо будь-яка річ, 
починаючи від власного тіла людини, його рухів і 
звучань і закінчуючи будь-яким відрізком світу, може 
бути принципово річчю соціальною, річчю виразною, 
тобто не тільки річчю , а й знаком, носієм сенсу.  

III. ВИСНОВКИ 

Аналіз власної форми інтер'єру ряду історичного 
стилю деконструктивізм дозволяє простежити 
взаємозв'язок форми і способу, щоб визначити конкретні 
прийоми формування художнього образу інтер'єрного 
об'єкта.   
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Анотація — Стаття присвячена основним аспектам 

просторової та архітектурно-планувальної організації 

технополісу як нового архітектурного утворення в 

Чорнобильській зоні відчуження. Акцентується увага на 

тому, що дані об'єкти грають істотну роль в економічній, 

соціальній, культурній складових життя людини. Метою 

дослідження є визначення основних принципів організації 

технополісу в Чорнобильській зоні відчуження. 

Ключові слова — технополіс; Чорнобильська зона 

відчуження; радіоактине випромінювання; вахтовий метод 

роботи; нові технології;наука; архітектурно-планувальні 

особливості. 

I. ВСТУП 

В Україні протягом кількох десятиліть створювалася 
досить велика кількість науково-виробничих комплексів; 
однак це було зроблено поза ринковими економічними 
умовами і у відсутності конкуренції, тому не можна 
сказати, що їх діяльність виправдала сподівання, що на них 
покладалися. На теперішній час, в умовах розвитку в 
Україні нового інформаційного суспільства та «економіки 

знань», процес створення вітчизняних центрів інновацій  
технополісів, які повинні мати велике як економічне, так  і 
соціальне значення, набуває піку своєї актуальності. 

Пройшло 30 років з часу Чорнобильської аварії, 
радіаційний фон в Україні стабілізувався і зменшується за 
рахунок закінчення періоду напіврозпаду частини 
радіоактивних елементів. А сама 30-ти кілометрова зона 
відчуження частково не є небезпечною для життя. Вже 
зараз там є відносно чисті райони, але з певними 
"плямами" радіації. Небезпечно забрудненою залишається 
лише 10-кілометрова зона. Остап Семерак, міністр екології 
та природних ресурсів України, заявив про будівництво 
двох сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні 
відчуження (на основі парків сонячних батарей). Отже, є 
необхідність організації технополісу (з вахтовим методом 
роботи) як для будівників електростанцій, так і для 
обслуговуючого їх персоналу. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Аналіз світового досвіду демонструє, що економічне 
зростання досить розвинутих країн, а також їх окремих 
регіонів вже давно базується на використанні сфери знань і 
високих технологій, а їх ефективне поєднання гарантує 

прогресивний розвиток нації та людства. Однією з 
найбільш вдалих форм такої інтеграції є технополіси.  

Чорнобильська зона відчуження  реальний плацдарм 
для організації технополісу, що забезпечуватиме розвиток 
електроенергетики України [1], яка при цьому зможе стати 
енергетично незалежною. Найбільш вдале розміщення 

побідного інноваційного центру  південна частина зони, 
де переважають чорноземи (рис.1). Це пов'язано з 
природними властивостями цезію і стронцію, з часом вони 
йдуть глибше в ґрунт, за рахунок чого, їх вплив на 
навколишнє середовище зменшується. 

 

  

а) б) 

Рис.1. Забруднення території України цезієм-137 (кБк / 
м

2
) після аварії на Чорнобильській атомній станції: а)- в 

1986році ; б)- в 2006 році 

Технополіс стане своєрідним посередником між 
фундаментальними результатами досліджень у сферах 
вивчення радіоактивного забруднення, його впливу на 
людину; дослідження відновлювальної енергетики 
(виробничими структурами парку сонячних батарей); 
вивчення унікальної флори та фауни зони відчуження та 
безпосередньо інтересами нашої країни в цілому. У 
технополісі, поруч з науково-дослідними та 
обслуговуючими закладами, має бути мережа навчальних 
центрів для підготовки кадрів та підвищення їхньої 
кваліфікації.  

Таким чином, поєднання технопарку (при сонячних 
електростанціях та дослідних центрах радіоактивного 
випромінювання) з житловими районами (для працівників-
вахтовиків), суспільно-інформаційними центрами і 

рекреаційними зонами перетворить його в технополіс  
відносно самостійне, комплексне містобудівне 
новоутворення.  

Організація технополісу з вахтовим методом роботи в 

Чорнобильській зоні відчуження  це проект, який буде 
відривати Україну від «совкового» напряму країни і 
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переорієнтувати на європейські стандарти. Для 
перебування персоналу на сьогоднішній день з медичної 
точки зору немає істотних впливів і обмежень. Тобто, є 
необхідність трансформувати більш очищену територію 
Чорнобильської зони відчуження у соціальне та 
економічне середовище. 

Розвиток просторових, архітектурно-планувальних,   а 
також конструктивних рішень технополісу 
відбуватиметься в напрямку застосування універсальних 
будівель, які були б багатофункціональними та дозволяли 
здійснювати швидку заміну їх функціонального 
призначення. Також, актуальним є створення вільного 
відкритого простору (що відображає сучасні тенденції). 
Доцільною є орієнтація на мобільні (збірно-розбірні, 
модульні, що легко трансформуються)  будівлі та споруди 
з урахуванням принципів художньої виразності, образності 
зовнішнього опорядження, гармонійного його поєднання з 
навколишнім середовищем. Також, важливим є 
використання при будівництві сучасних матеріалів та 
конструкцій, що дозволяють створити будівлі з 
мінімальним енергоспоживанням та мінімізувати 
радіоактивне випромінювання на людей, що в них 
перебувають.  

Таким чином, технополіс в зоні відчуження має являти 
собою:  

1) науковий проект, який включає індустріальний 
розвиток за рахунок створення в ньому «м'якої» 
інфраструктури, що складається з кваліфікованих кадрів, 
нововведень, інформаційного забезпечення, капіталу, 
вкладеного в невивчені області (відновлювальної енергії та 
радіаційного впливу, наприклад), мереж комунікацій. 

2) науковий (дослідний) парк,  тобто впроваджуватиме 
нові технології (парки сонячних батарей), підтримуватиме 
тісні зв'язки з науково-дослідним інститутом (НДІ); 

3) створення технополісу сприятиме «скупченню» всіх 
необхідних умов для розвитку високотехнологічного 
виробництва відновлювальної енергетики. 

4) єдину науково-виробничу і навчальну, а також 
житлову та культурно-побутову зони, об'єднані навколо 
наукового центру, що забезпечуватимуть безперервний 
інноваційний цикл на базі парку сонячних батарей. 

5) об‘єкт з вахтовим методом роботи, що дозволить 
контролювати отримання людиною радіаційного 
випромінювання. 

Технополіси є досить «молодим» явищем не тільки в 
нашій країні, але і в розвинених країнах. Саме тому вони 
недостатньо добре вивчені [2]. Однак необхідність їх 
існування обумовлена їх позитивним впливом на 
економічний і соціальний розвиток зони відчуження 
Чорнобильської атомної станції та України загалом. 

III. ВИСНОВКИ 

На основі вищевикладеного можна виокремити 
наступні основні принципи організації технополісу в зоні 
відчуження: 

1. Принцип захищеності та безпеки  середовище 
технополісу, особливо житлові угрупування та дослідні 
бази ( де люди перебувають більшу частину часу) мають 
максимально мінімізувати радіоактивне випромінювання 
на людину. Організація технополісу має базуватися на 
вахтовому методі роботи. 

2. Принцип доступності  технополіс має 
розміщуватися поруч з розвиненою суспільно-
інформаційною та інженерно-транспортною 
інфраструктурою. 

3. Принцип оптимальних, раціональних зв‘язків  у 
технополісі має відбуватися декілька функціональних 
процесів, які необхідно  розподілити на першочергові 
(головні) та другорядні, а також розмежувати їх потоки 
(транспортні, пішохідні, матеріальні).  

4. Принцип мобільності  в просторовій та 
архітектурно-планувальній організації технополіс має 
складну, комплексну структуру, проте, вона має бути 
досить мобільною, гнучкою та швидко реагувати на 
можливі зміни, корективи та нові тенденції. Також, це 
надає можливості швидкого переміщення на територію, 
менш забруднену радіацією. 

5. Принцип гармонії людини та природи  
архітектура технополісу повинна вписуватися в оточуючу 
природу, а його архітектурно-планувальна організація має 
базуватися на наявній ситуації,  існуючих природних 
умовах та особливостях обраної місцевості. Доцільним є 
створення заповідника унікальної природи зони 
відчуження. 

6. Принцип лаконічності  організація простору 
технополісу має базуватися на лаконічності, 
раціональності та відмові від усіляких історичних 
тенденцій прикрашання та перенавантаження оточення.  

Усі наведені принципи мають спільність та повинні 
узгоджуватися між собою. Кожен з них має бути 
уточненим у ході проектування і отримає свою значимість 
(вагомість) у відповідності до оточуючих факторів та 
впливів [3].  

Зона відчуження на сьогодні займає близько 2 тис. км
2
, 

з них 200-300 км
2
 можна повернути для населення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Алфѐров Ж. И., Андреев В. М., Румянцев В. Д. ―Тенденции и 
перспективы развития солнечной фотоэнергетики,‖ Т.38, вып.8, 
С.937-948, 2004. 

[2] А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, П.Ю. Ерофеев ―Организация 
предпринимательской деятельности,‖ СПб.: «Гуманистика»,  448с., 
2004. 

[3] Антонов, А. В. ―Принципы формирования архитектуры зданий 
инновационных центров: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени канд. архитектуры ,‖ М., 24 с., 2007. 

 

 

 



42 

 

Peter Saville 
постмодерн на платівці  

Коваленко А. Я. 

Науковий керівник – кандидат архітектури, доцент  

Гнатюк Л. Р. 

Університетський коледж  

Київського університету імені  Бориса Грінченка 

Київ, Україна 

e-mail aykovalenko.uk15@kubg.edu.ua
Анотація — Розглянуто творчість відомого 

британського графічного дизайнера, його своєрідне 

бачення, яке відображаеться в неповторних творіннях, 

виконані зі смаком. 

Ключові слова — дизайн, оформлення, серійність, 

графічний дизайн; промисловий дизайн, корпоративність, 

індивідуальність. 

I.ВСТУП 

Пітер Севілл – найвідоміший графічний дизайнер 

Великої Британії, прославлений, головним чином, за 

свою сміливу роботу для музичної індустрії моди. 

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Майбутній митець народися в Манчестері 
(Великобританія) 1955 року . Вивчав графічний дизайн в 
Політехнічному інституті Манчестера, з 1975 по 1978 
рік. 

У 1978 році Севілл разом з музичним промоутером 
Тоні Вілсоном заснував незалежну компанію 
звукозапису «Factory Records». З «Factory» і почалася 
діяльність Севілла - точніше, діяльність фірми почалася 
з Севілла: саме він оформив перший плакат, що сповіщає 
про відкриття клубу «Factory». Нічого особливого, якби 
плакату не було  присвоєно серійний номер, як на 
платівках - FAC 1. Так відкрився каталог «Factory», і в 
подальшому, що б не робила фірма - випуск чи синглу, 
альбому, листівки, або просто вечірка - кожному 
творінню присвоювався свій номер. Пізніше Севілл 
працював і для інших фірм, але «Factory» була воістину 
безмежним полігоном для вільної творчості. «Все, що я 
робив для «Factory», - говорить Севілл - було саме 
дизайном, а не оформленням». 

Постмодерністські особливості дизайну - стилізація, 
пародія, імітація, змішування жанрів - не особливо 
зворушили стилістику Севілла, який являється 
безумовно постмодерністом. Ретельно вивірені 
мікродози класицизму і холодні технології  впроваджені 
у всю його продукцію, від листівок і запрошень до 
обкладинок платівок і модних аксесуарів. Севілл довів 
дизайн до того, коли холод і відчуження можуть бути 
cool (що в постмодернізмі - сильне визначення об'єкта). 

Під впливом типографіки послідовника баухауза Яна 
Чіхольда, Пітер Севілл став розробляти обкладинки для 
головних клієнтів «Factory Records» - Joy Division. 
Перший альбом під назвою «Unknown Pleasures» вийшов 
у 1979 році. У наші дні альбом Unknown Pleasures 
вважається абсолютною класикою британської музики. 
Разом з десятьма піснями альбому статус всесвітньої 
популярності отримала і його обкладинка. Білі хвилі на 
чорному тлі з‘явилися ще тоді, коли група показала йому 
ілюстрацію з Кембриджської астрономічної 
енциклопедії, яка в подальшому і стала головним 
елементом мінімалістичної обкладинки. Хвилі з книги - 
не що інше, як графіки ста радіоимпульсів від пульсара 
PSR B1919 + 21 1967 року. 

У наші дні ілюстрація з обкладинки Unknown 
Pleasures набула характеру культу (рис. 1). Відомі хвилі 
можна зустріти на одязі, взутті (що опинилася, втім, 
жартівливим прототипом), і навіть на людській спині. 

 

Рис. 1. Альбом «Unknown Pleasures». 

Ще одним яскравим прикладом поєднання легкого 
хвилювання електроніки і спокою природи - друга 
пластинка «Closer» 1980 року. Сам автор сказав: «Ця 
обкладинка стала твором давнини, але всередині 
вініловий альбом, так що ця робота відображає 
зіставлення постмодерну з пам’ яткою старовини». 
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Після розпаду групи, яка реанімувалась в New Order, 
але, очевидно, без головного вокаліста Ієн Кертіса, 
Севілл продовжував співпрацювати і незабаром вийшов 
альбом «Power, Corruption & Lies» 1983 року, на 
обкладинці якого помістились «ретро-квіти» (рис. 2). 
Пітер розповів невелику історію, коли він прогулювався 
по Національній Галереї, споглядаючи портрети доби 
ренесансу, але, з рештою, не знайшовши підходящого 
зразка, придбав листівки. Подруга, з якою, власне, 
Севілл і шукав натхнення, побачивши його з листівкою, 
на якій була зображена картина Андрі Фантен-Латура 
піддала йому ідею. Спокусливі квіти так зачарували 
дизайнера, що він обрав їх за основу створення 
обкладинки, яка стане символом «Рower, corruption and 
lies» (сила, корупція і брехня контролюють наше життя). 

 

Рис. 2. Альбом «Power, Corruption & Lies». 

Зухвала обкладинка легендарного синглу New Order 
«Blue Monday» 1983 (FAC № 73) виглядала так само, як 
дискета, крізь прорізи якої переглядав чорний вініл, - 
символізуючи таким чином остаточне торжество 
комп'ютерного звучання групи (рис. 3). Відомо, що 
витрати на виготовлення обкладинки настільки 
перевищили всі допустимі норми, що фірма з кожного 
проданого диска отримувала 5 пенсів збитку. На думку 
самого Севілла, це його найкраща робота.  

 

Рис. 3. Альбом «Blue Monday». 

Орім «Factory Records», Пітер Севілл оформляв 
пластинки Ultravox, Roxy Music, King Crimson, Брайана 
Іно і таких далеких за духом музикантів, як Пітера 
Гебріела і Пола МакКартні. Обкладинка для дебютного 
альбому Orchestral Manoeuvers In The Dark (1980) стала 
самим впізнанним символом групи, яка і тепер 
використовує ці образи на ринку. 

За словами Севілла, він ніколи не прив'язував свою 
роботу виключно до тієї музики, для якої робив дизайн. 
Зрештою, обкладинка замовляється, коли сама музика 
ще в процесі обробки, так що в дійсності альбом можна 
почути лише через 6-8 тижнів після того, як вже почався 
розроблятися дизайн. Севілл грунтувався на своєму 
знанні клієнта, категорії його музики, але ще більше на  

Пітер Севілл працював з такими солідними 
клієнтами, як Вайтчепельська художня галерея в 
Лондоні, Центр Жоржа Помпіду в Парижі, міністерство 
культури Франції, а також модними будинками Yohji 
Yamamoto, Christian Dior, Martin Sitbon і Jill Sander. В 
середині 90-х Севілл займався дизайном товарної лінії 
для Givenchy, Mandarina Duck, і був запрошений в якості 
арт-директора кампанії для Стелли Маккартні. 

З травня по вересень 2003 року в лондонському 
Музеї дизайну проходила виставка «Peter Saville Show», 
де були виставлені всі створені ним обкладинки, а також 
об'єкти, що відбули свою останню службу: опале листя, 
цинкова пластина та інше, - все те, що стало в нагоді в 
процесі оформлення. Одночасно з відкриттям виставки 
вийшла перша антологія Севілла, що включає 
різноманітні роботи графіка і есе, написані провідними 
британськими естетами в світі музики і дизайну 
(«Designed er Saville»). 

Хоча «Factory» вже не існує, Севілл продовжує 
працювати з New Order. З другої половини 90-х він 
очолює дизайн обкладинок для Pulp, Suede, Goldie, 
Everything But The Girl. Зараз дизайнер занятий 
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мультимедійними проектами та створенням серії 
скульптур зі смоли і поліуретанової фарби під 
однойменною назвою першої розробки обкладинки – 
«Unknown Pleasures». Але нажаль з гедоністичною 
одержимістю духом молодості контрастує теперішній 
вигляд дизайнера, в якому проглядається смуток і 
стомленість творчістю. Вінілові платівки тепер 
старомодні, вільно працювати над цікавими проектами 
неможливо, а Севілл - людина не корпоративна, 
незвичний працювати точно «від і до». Етика панка 
«зроби все сам, як і коли хочеш» до сих пір визначають 
стиль роботи індивідуаліста з Манчестера. 

Пітер Севілл, безумовно яскрава, творча особистість 
в світі сучасного дизайну, який проголосив: «Дизайн – це 
акт дарування, а віра в цінність роботи підаграває 
бажання висловитись». 
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Анотація — Розглядається проблема вдосконалення 

архітектури, перепланування та реконструкція 

Міжнародного аеровокзалу «Вінниця». Дається аналіз 

проблем реконструкції аеропортів при існуючій тенденції 

розвитку інфраструктури і збільшення авіаперевезень. 

Ключові слова – реконструкція, аеровокзальний 

комплекс, термінал.  

На сьогоднішній день потужність, планування та 
архітектура більшості будівель регіональних аеропортів 
України морально застаріли, проте стан конструкцій 
дозволяє їх експлуатувати досить тривалий час. 
Реконструкція та розвиток відносно капітальних 
будівель, дозволить подовжити час корисного 
використання цінних будівельних фондів за їх прямим 
чи не прямим призначенням. 

Мета. Визначити основні особливості 
перепланування міжнародного аеровокзалу «Вінниця» з 
організацією безпеки засобами архітектури.  

Основна частина. Для України дуже важливо мати 
мережу сучасних аеропортів, яка б відповідала поточній 
та довготривалій реалізації потреб населення в 
авіаційних перевезеннях. В даний час багато вітчизняних 
аеровокзалів застаріли та мають проблеми в сучасному 
функціонуванні, тому з‘являється потреба 
перепланування аеровокзалу в сучасний термінал. 

Одним з аеропортів який потребує перепланування 
при реконструкції та організації додаткової безпеки є 
Міжнародний аеровокзал «Вінниця». Міжнародний 
аеровокзал «Вінниця» був збудований в 1983р., в ньому 
виконувалися окремі регулярні рейси, а в 1999 
аеровокзал припинив функціонувати, приймаючи лише 
окремі чартерні рейси. В 2008 році  за рахунок міських 
коштів починають проводяться роботи з відновлення 
аеровокзалу Вінниця та присвоєння аеровокзалу звання 
Міжнародного. Після чого виникла потреба у створенні 
нового терміналу з повною реконструкцією аеровокзалу, 
з розведенням пасажиропотоків в терміналі, 
забезпеченням безпеки аеропорту засобами архітектури, 
підсиленням конструкцій, та створення комфортних 
умов для перебування пасажирів в аеропорту. 

Для вирішення проблеми в Міжнародному 
аеровокзалі «Вінниця» існує два шляхи: 

 перший – це повне знесення будівлі аеровокзалу 
та будівництво нового терміналу; 

 другий – це реконструкція з подальшим 
переплануванням, підсиленням несучих, 
огороджувальних конструкцій, створення додаткових 
функцій в терміналі та організація забезпечення безпеки. 

Реконструкція будівель і споруд аеропортів – це їх 
переобладнання з метою часткової чи повної зміни 
функціонального призначення, приведення до 
відповідності зі зміною нормативних вимог, покращення 
забудови пов‘язане зі зміною комплексних рішень 
планування чи благоустрою території, розташуванням на 
ній нових будівель чи споруд та ін. 

Реконструкція інфраструктури аеропорту повинна 
вирішуватись комплексно, з урахуванням всіх аспектів 
проектування: планів, розрізів, фасадів, генерального 
плану. 

Проаналізувавши сучасний стан Міжнародного 
аеровокзалу «Вінниця» було виявлено основні 
особливості перепланування та реконструкції: 

 функціональні; 

 розподілення пасажиропотоків; 

 створення додаткових функцій; 

 конструктивні; 

 теплоізоляція огороджувальних конструкцій; 

 оновлення конструкцій; 

 осучаснення форми та матеріалів конструкції; 

 планувальні (безпека); 

 розведення пасажиропотоків по різним рівням; 

 підсилення конструкцій для протидії вибуховій 
хвилі; 

 використання новітніх матеріалів захисту 
опоряджувальних конструкцій (скло). 

Висновки. Отже в процесі дослідження ми виявили 
основні особливості перепланування Міжнародного 
аеровокзалу «Вінниця» при реконструкції та організації 
додаткової безпеки, що наддасть стабільне 
функціонування і максимальний рівень захищеності 
об'єкта, його пасажирів та відвідувачів, від негативних 
наслідків різноманітних загроз, що імовірно можуть 
трапитись у процесі експлуатації аеровокзалу. 
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Український стиль інтер’єру – не лише вияв доброго 

смаку, а й своєрідна духовна спадщина наших предків. Всі 

предмети з натурального матерілу, що важливо для здоров’я, 

а у візерунках, орнаментах- не тільки краса, але і сакральні 

символи добробуту. Кольрова гамма несе позитивний заряд, 

енргетику радості.  

  

 Ключові слова — традиції, національність, 

сучасність. 

I. ВСТУП 

На сьогодні український стиль є одним з найбільш 
популярних.  У країні зростає  рівень патріотизму, 
українці  поважають національні традиції. 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

В українському етнічному стилі інтер'єру велике 

значення набувають предмети побуту. Всі вони мають 

виготовлятися з натуральних матеріалів. 

Народні мотиви в сучасному інтер‘єрі - це не просто 

данина моді, в цих візерунках, кольорах, символах 

втілюється народна мудрість, передається духовність, 

розуміння краси, смаку, адже наша культура здавна 

славилася  своєю самобутністю. 

    Домоткані килимки напідлозі - з оригінальними 

візерунками.  Вишивають цілі картини, рушники, 

оздоблюють подушки, постільну білизну, тощо. У посуді 

переважає кераміка з різноманітними візерунками. З 

дерева виготовляються меблі, а також різне начиння і 

декоративні елементи.  

    Народні майстри любили прикрашати стіни яскравими 

малюнками казкових птахів і рослинних орнаментів.    

Особливо полюляли калину і соняшник. Традиційнми в 

українських орнаментах є червоний, чорний і білий 

кольори, але в рослинні малюнки на стінах можуть 

додаватися жовтий і зелений. Важливі для українського 

стилю відтінки. Саме вони здатні підкреслити 

індивідуальність і створити певну атмосферу.  

Ще один чудовий спосіб надати оселі українського шарму 

– використати синьо-жовті кольори та всі їхні відтінки. 

Кольоровий тандем дуже добре доповнює один одного, 

адже жовтий – теплий і активний, синій – холодний і 

розслаблюючий. Таке гармонійне поєднання кольорів 

також  добре сприяє хорошому психоемоційному стану, 

що в наш непростий час має особливе значення. 

    В наших традиціях кольори не випадкові, вони несуть 

позитивний заряд, оселя наповнюється енергетикою 

добра, процвітання, радості. Символи містять сакральне 

таїнство оберегу для дому. Опинившись у такому 

інтер‘єрі, людина потрапляє в атмосферу особливого 

затишку. Такий інтер‘єр –  це завжди невеликий осередок 

рідної землі, навіть, якщо ця оселя за межами 

батьківщини.

 

III.ВИСНОВКИ 

Такий інтер‘єр –  це завжди невеликий осередок рідної 

землі, навіть, якщо ця оселя за межами батьківщини. 

Елементи українського дизайну несуть в собі сакральні 

цінності, які створюють затишок в родині та оселі. 
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Анотація — розглянуто новий параметричний стиль в 

архітектурі з великою перспективою розвитку, який 

заснований на математичних розрахунках та анімації і для 

реалізації якого використовуються найновітніші 

технології. 

Ключові слова — параметрична архітектура; синтез; 

математика; геометричні форми. 

I. ВСТУП 
Наразі зростає потреба у нових технологіях і нових 

підходах до будівництва, які мають бути з одного боку 
більш економічними і практичними, а з іншого – більш 
яскравими і ексклюзивними. Як наслідок, з'являються 
нові стильові течії в архітектурі. До них можна віднести 
біонічну, динамічну, параметричну архітектуру тощо. 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 
Параметризм – це певний синтез архітектури та 

математики. Цей напрям включає в себе складні 
обчислювальні процеси для створення гармонійних 
архітектурних форм, що складаються з геометрично-
правильних елементів. Таке формоутворення пов‘язане 
зі складними математичними розрахунками та 
алгоритмами. При цьому використовуються новітні 
комп‘ютерні технології для пришвидшення процесу 
розробки відповідних проектів та полегшення роботи 
архітекторів. 

Засновником цього стилю є Патрик Шумахер, який 
працював в команді Захи Хадід. Він запропонував ідею, 
яка передбачає, що всі архітектурні елементи повинні 
бути параметрично пов‘язані, забезпечуючи при цьому 
гнучкість всієї системи. 

Іншими відомими архітекторами-параметристами 
вважаються Заха Хадід, Грег Лінн, Норман Фостер.  

Параметричну архітектуру як стильовий напрямок 
можна вважати новим, але дуже перспективним, тому 
доцільно його розглянути більш детально [1]. 

Параметризм народився від цифрових методів 
анімації. Залучення параметричного моделювання і 
відповідних формоутворюючих інструментів надають 
цьому процесу радикально нових цілей і цінностей.  

Параметричне моделювання істотно відрізняється 
від звичайного двовимірного креслення або 
тривимірного моделювання. Принцип створення 
архітектурної форми: параметричним способом 
описується не одна форма, а певна безліч форм, при 
цьому зміна параметрів, присутніх у математичних 
виразах, впливає на геометрію форми.  

Ознаки, що виділяють параметричний стиль серед 
інших: елегантність текучості без шва, поєднання 
великої кількості окремих елементів в одне ціле, 
динамічність форми, індивідуальність архітектури, в 
основі лежать параметри і геометричні форми, все 
строго розраховується. 

Найяскравішими прикладами параметричної 
архітектури можна назвати музей Гуггенхайма в 
Більбао, культурний центр Гейдара Алієва в Баку, 
будівля-лотос в місті Чанчжоу, павільйон мистецтв 
Temporary Art Pavilion в Зальцбурзі, термінал Waterloo в 
Лондоні, центр Помпіду в Метц та багато інших [2]. 

Виділяють п'ять основних завдань параметризму:  

 параметрична міжартікуляція 
підсистем (перехід від змін однієї системи до 
групи численних підсистем);  

 параметрична акцентуація (пов'язана 
система повинна підкреслювати початковий 
поділ);  

 параметричне оформлення (параметри 
навколишнього середовища і параметри об'єкта 
повинні бути об'єднані в єдину параметричну 
систему);  

 параметричний відгук (міське та 
архітектурне середовище отримують можливість 
повторно формуватися і пристосовуватися у 
відповідь на дії людини);  

 параметричний урбанізм 
(систематичне перетворення морфології виробляє 
потужні ефекти в міському середовищі і 
полегшує орієнтацію на місцевості). 

III.ВИСНОВКИ 
Параметричне проектування все ще перебуває на 

ранній стадії розвитку, але сучасні дослідження 
показують, що в найближчому майбутньому воно буде 
впроваджено в реальне проектування. Розвиток нових 
методів стає фундаментальною умовою для 
майбутнього успіху. Новий спосіб проектування 
розвивається не тільки завдяки технології, але також і 
новому програмному забезпеченню, яке зробить 
параметричне проектування доступним для 
архітекторів. 
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I. ВСТУП 

У зв‘язку із стрімким розвиком економіки та 
інноваційних технологій суспільство потребує 
задоволення не лише комфорту, а й естетики 
сприйняття, де б форма відповідала функції та навпаки.  

Містобудівне середовище має задовольняти як 
матеріальні так і духовні потреби в цілому. Естетичні 
вимоги виникають як відповідні функціональним, 
оскільки архітектурне середовище служить об'єктом 
сприйняття, де дискомфорт порушує процес людської 
діяльності.  

II. ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ 

Враховуючи значний вплив індустріалізації у 
часи соціалізму, питання будівництва розглядалися у 
потребах соціального житла, спрямованого на масове 
будівництво, основу якого складали будинки типових 
серій. Наслідки того періоду привели до забудови, яка 
на сьогоднішній день не відповідає задоволенням 
потреб комфорту та естетики. Потреба у масовій 
забудові того часу зумовила досить актуальну проблему 
сьогодення. Адже процес розвитку неможливий без 
поштовху та вдосконалення, оскільки спостерігається 
явище економічного зростання, при якому населення 
здатне платити не лише за форму, а й за естетику. Тому 
досить гостро постає питання модернізації житлової 
забудови не порушуючи при цьому історичне значення 
та не відриваючись від ситуації місцевості [2]: 
оновлення кварталу відбувається шляхом вирішення 
містобудівних проблем, інфраструктури і лише потім – 
перебудови житла. Вирішення проблеми можливе лише 
за умови комплексного підходу, де б модернізація 
зосереджувалася не лише на економічну вигоду, а 
вирішення проблем екології, енергоефективності, 
комфорту мешканців та гармонізації навколишнього 
середовища.  

Проводячи аналіз світового досвіду, можна 
спостерігати досить поширене явище модернізації, з 
забезпеченням відповідних естетичних вимог кварталу. 
За даними німецьких фахівців, модернізація 
становитиме всього 30% від суми, необхідної для 
реконструкції чи нового будівництва. Цікавим 
прикладом модернізації панельних будинків є проект 
реконструкції в Галле-Нойштадт: (Рис.1) .П'ять нових 
житлових будинків були запроектовані як двоповерхові 

квартири з окремим входом і приватним садом. 
Пентхауси були оновлені через приватні тераси на даху.  

 

Рис. 1.Пентхауси в Галле-Нойштадт, 2010  

Аналізуючи дослідження можна вважати вдалим 
та цілком виправданим прикладом модернізацію 
панельних будинків. Спираючись на основу 
закордонного досвіду можна отримати підґрунтя для 
реалізації архітектурно-планувальних прийомів 
формування естетичного середовища [1]:  

• архітектурні рішення досягаються лише за 
умови повного комплексного рішення, як зовнішнього 
оточення так і внутрішнього;  

• об'єктивні якості форми-об'єкту сприйняття: 
призначення, геометричні і топологічні параметри, 
матеріал, відповідність форми призначенню і матеріалу 
;  

• об'єктивні і суб'єктивні якості людини-суб'єкта 
сприйняття: фізичні, фізіологічні, психічні, 
приналежність його до тієї або іншої епохи, соціальне 
положення, рівень загальної і естетичної культури;  

• умови сприйняття (об'єктивні і суб'єктивні) : час 
доби, стан середовища, взаємне розташування об'єкта і 
суб'єкта, фізичний і психічний стан суб'єкта, 
підготовленість і настроєність його до сприйняття, 
наявність чинників, що ускладнюють сприйняття [1].  

Розглянувши підхід до проблеми формування 
середовища, з метою задоволення потреб естетичної 
функції, можна виділити ряд особливостей модернізації 
об‘єктів: формування естетичного середовища, 
відповідність форми-об‘єму, архітектурні рішення та 
умови комплексного підходу до будівництва. 
Врахування цих умов дали б поштовх для поширення та 
подальшого розвитку формування естетичного 
середовища.  
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Анотація —Тези розкривають особливості побудови 

сценарію в дизайні інтер’єрів  медичних закладів. 

Доведено, що на загальний вигляд інтер’єрів медичного 

закладу і на майбутній сценарій впливає типологічна 

приналежність, технічне завдання на проектування, а 

також профіль роботи закладу. 

Ключові слова — дизайн інтер'єру, сценарій, медичний 

заклад, структура 

I. ВСТУП 

 Побудова сценарію дизайну інтер‘єру медичного 
закладу має спиратися на типологічну приналежність 
таких приміщень до групи громадських об‘єктів, які 
характеризуються постійним впродовж робочого дня 
перебуванням в них людей, діяльність яких має 
виробничий відтінок.  

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

У процесі розробки дизайну та предметного 
наповнення інтер‘єру медичного закладу важливим є, 
окрім забезпечення сучасного обладнання, правильне 
зонування: чітко сплановане розташування кабінетів і їх 
розміри, обґрунтоване використання певних наборів 
меблів. Створення сценарію медичного центру має на 
меті розробку інтер‘єру, який би не створював проблем 
для працівників і був максимально зручним для 
пацієнтів [2]. В основі раціональної просторової 
організації покладений линійний зв‘язок приміщень.  

Структура медичного закладу визначається 
завданням на проектування з урахуванням його профілю 
та масштабності. Деякі структурні підрозділимедичного 
закладу можуть бути відсутні у разі передачі їх функцій 
централізованим організаціям на кшталт діагностичних 
та лабораторних центрів, патологоанатомічних і 
центральних стерилізаційних відділень, клінінгових 
служб, харчових блоків, пралень тощо [3] . 

Традиційно перше приміщення, до якого 
потрапляють відвідувачі – вестибюль – у переважній 
більшості випадків габаритне, просторе. Незважаючи на 
те, що хол – одне з найбільш строкатих приміщень 
пересічного медичного закладу, поверхні стін, підлоги та 

стелі забарвлюються в нейтральні кольори (білий і 
сірий), природні відтінки (бежевий, коричневий, колір 
слонової кістки), або глибокі спокійні барви (зелені, 
сині, блакитні), які не повинні утворювати надто 
кричущих поєднань. Перше, що впадає в очі при вході 
до вестибюлю – стійка рецепції, яка виділяється з 
оточення за формою, кольором або матеріалом, а також 
за рахунок декоративних елементів навколо неї – колон, 
пілястр, світлового напису, логотипу тощо. Стійка 
достатньо довга, щоб за нею могли вільно розміститися 
декілька адміністраторів – це дозволяє запобігти 
утворенню черги. Іншу зону формують місця очікування 
– найчастіше дивани, крісла, пуфи – можливо, 
контрастного забарвлення. Меблі для сидіння можуть 
розміщуватися вздовж вільної стіни або у вигляді 
острівця в центрі кімнати. Крім того, у вестибюлі має 
знаходитися стенд із детально розписаною структурою 
медичного закладу. 

Вестибюль з‘єднується з приміщеннями гардеробу й 
аптеки; крім того, в холі знаходяться ліфт і сходи, що 
ведуть до інших поверхів. Комунікаційні траси в 
медичних закладах є головними об'єктами для дизайну 
інтер'єру, адже художнє вирішення функціональних 
приміщень мають бути загалом лаконічними та бути 
виконано згідно з їх функціональним призначенням [1].  

Коридори, з‘єднані з медичними кабінетами, не 
потребують додаткових елементів, які вказуватимуть 
напрям руху, адже на перехрестях зазвичай 
встановлюються дороговкази, що сприяють 
цілеспрямованому руху відвідувачів без зайвих зупинок 
та штовханини, а на дверях кабінетів розміщуються 
таблички з назвами приміщень. У зв‘язку з цим, 
контрастні вкраплення в оздобленні коридорних 
приміщень зазвичай носять чисто декоративний 
характер.   

Вибір колірної гами в інтер'єрах медичного центру 
потребує значної уваги. Вона може бути окремою для 
різних кабінетів, але основний, фірмовий колір має 
застосовуватись в усіх приміщеннях. Зазвичай для 
оформлення закладу використовуються світлі відтінки, 
особливо часто – білий у поєднанні з контрастними 
вставками насичених кольорів – зеленого, синього, 
червоного тощо. Популярною також є світло-бежева 
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палітра, що візуально розширює простір і створює 
відчуття затишку.  

Дизайн медичного центру має об‘єднувати єдина 
тематика. Навіть кімнати, різні за функцією, повинні 
виражати свою належність до одного закладу [2]. 

III.ВИСНОВКИ 

Головним завданням у побудові сценарію дизайну 
інтер‘єру медичного закладу є раціональна просторова 
організація лікувального процесу. Дизайнерські рішення 
мають бути функціонально обгрунтовані, художня 
виразність та акцентованість проявляються головним 
чином у комунікаційній групі приміщень. 
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I.ВСТУП 

У підготовці кваліфікованих фахівців велику роль 

грає не тільки розширення мережі вищих навчальних 

закладів та вдосконалення методів навчання, але також і 

поліпшення житлових умов студентів. Студентські 

гуртожитки повинні відповідати таким вимогам: 

забезпечити студентів житлом на сучасному рівні 

комфорту: створювати умови для навчання (виконання 

домашніх завдань, проведення консультацій, дискусій, 

доповідей тощо), виховної роботи, участі в суспільному 

житті; забезпечувати студентів культурно-побутовим та 

медичним обслуговуванням; надавати можливості для 

проведення культурно-масових заходів та занять 

спортом. 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Головною проблемою гуртожитків залишається їхня 

неспроможність задовольнити потреби сучасних 

студентів в аспекті просторових умов, а саме комфорту 

проживання, можливостей самообслуговування та 

отримання необхідних послуг, умов для розвитку та 

самовдосконалення.  

Архітектурним вираженням цих вимог є сучасні 

планувальні та конструктивні рішення.  

Студентський гуртожиток має складну 

функціональну структуру. Він складається з наступних 

основних функціональних зон: житлова зона, що 

включає житлові кімнати з підсобними приміщеннями 

та поверхові обслуговуючі приміщення; громадська 

зона (вестибюль, група приміщень громадського 

харчування, культурно-побутового і медичного 

обслуговування, спортивних занять); адміністративно-

господарська зона, яка об'єднує кімнати адміністрації і 

персоналу, а також службові приміщення (підсобні та 

складські) і приміщення інженерного обладнання [1]. 

Існуючі гуртожитки виконують найголовнішу свою 

функцію – надання тимчасового житла, але якість цього 

житла не відповідає сучасним вимогам.  

Неспроможність старих гуртожитків задовольнити 

умови комфортного проживання студентів 

підтверджують опитування студентів. Так у 

студмістечку Національного авіаційного університету 

було опитано 300 студентів. Питання торкалися різних 

сторін умов проживання в гуртожитках.  

Результати показали, що однією з найгостріших 

проблем студенти вважають стан сантехнічного 

обладнання і мереж. 31% опитаних висловили своє 

незадоволення, інші 35% скоріше незадоволені, ніж 

задоволені станом сантехніки.  

Внаслідок систематичних затікань псується 

оздоблення місць загального користування, псується 

стан приміщень гуртожитків. 

Дещо краще студенти оцінюють обслуговування 

електромережі: 14% повністю задоволені і 39% скоріше 

задоволені обслуговуванням і станом електромережі, а 

19% – взагалі незадоволені.  

При аналізі відповідей на запитання щодо 

забезпечення меблями було виявлено, що серед 65% 

незадоволених студентів 33% – взагалі незадоволені, 

32% скоріше незадоволені і тільки 32% – повністю або 

скоріше задоволені. 

Набагато важливішими порівняно із побутовими є 

питання, пов‘язані із архітектурно-планувальними 

рішеннями житлових чарунок.  

Тому прийшов час застосувати нові технології та 

будівельні можливості, які можуть не тільки 

задовольнити потреби, а змінити загальну думку про 

вітчизняні гуртожитки, а також естетичні враження від 

них [2]. 

Пропонуються наступні архітектурно-планувальні 

заходи для поліпшення умов проживання у 

гуртожитках: 

 розселення в житлових осередках на 2-3 чол. із 

облаштуванням повним санітарно-технічним 

комплексом (кухонний блок-ніша, санвузол із 

душовою кабіною); 

 влаштування житлових блоків (груп), які містять 2-4 

кімнати на 2 чол. кожна, сантехнічний комплекс 

(кухня, санвузол із душовою кабіною) та загальне 

рекреаційне приміщення або кімнату для занять. 

 влаштування суспільної зони гуртожитку із 

розширеним складом: 

 для культурно-масових заходів; 

 для громадського харчування; 

 для адміністративно-господарського 

обслуговування; 

 для медичного обслуговування студентів; 
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 для спортивних занять. 

III. ВИСНОВКИ 

Запропоновані альтернативні варіанти проектування 

тимчасового житла, а саме студентських гуртожитків 

разом із застосуванням енергозберігаючих технологій, 

що значно підвищать комфорт проживання молоді. 
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Анотація — На основі аналізу представлених на 

меблевих виставках Interior mebel 2017 та Kiff 2017 

моделей крісел виявлено основні сучасні тенденції в 

дизайні крісел. 

Ключові слова — дизайн; сучасні тенденції; крісла. 

Cтілець або крісло в інтер‘єрі – це елемент, з яким 
людина перебуває в постійному контакті. Сучасні крісла 
– це не лише комфортні меблі, але й прояв 
індивідуальності автора-дизайнера. Це елемент інтер‘єру 
з яким відбувається як зоровий так і тактильний контакт. 
Сучасні крісла в своїй формі часто мають емоційну 
складову, пов‘язану з образними рішеннями, 
наближеними до природних форм . 

Серед багатьох представлених на виставках (Interior 
mebel 2017 та Kifff 2017) моделей крісел виявлено такі 
основні типи: 

1.) Крісло-гойдалка: а) офіційне для вітальні або 

кабінету;  б) демократичне для дачі. 

Компанія  Profimport представила крісло- гойдалку, 

композиція об‘єму якого побудована на нюансах. 

Основа конструкції – метал.  

2.) Крісло з модульних елементів. 

Студія  PROSTIR86 створила крісло, котре складається 

з модульних елементів. Основа з металлу нагадує чашу, 

сидіння виготовлене з тканини. Форма, котра 

відтворюється у всіх елементах крісла – трикуник. 

3.) Гнуті пластикові крісла з суцільного листа 

пластику.  

Крісла з пластмаси дозволять дизайнеру створювати  

оригінальну, пластичну та ергономічну форму. 

4.) Біонічні крісла. 

Біонічні крісла дозволяють наблизитись споживачу до 

приоди. 

5.) Крісло-кокон. 

Крісло-кокон, яке створене для ізоляції користувача від 

навколишнього світу (крісло для інтроверта).  

Наприклад крісло студії PROSTIR86. 

6.) Крісло з кованими елементами. 

Ковані елементи дозволяють наблизитись до традицій, 

дають змогу проявити фантазію та підкреслити 

оригінальність задуму автора. 
Висновки 

В сучасному дизайні крісел виявлено такі основні 

тенденції:   

1.) наближення до природних біонічних форм, які 

сприяють релаксації спонукають до відпочинку в світі 

моря, лісу, гір;  

2.) розважальні тенденції, які вирадаються у 

створенні різноманітних крісел-гойдалок, кубіків-

рубіків, головоломок; 

3.) уособлювальні тенденції, які проявляються у 

створенні крісел-коконів, які відокремлюють 

користувача від навколишнього світу і спонукають 

зосередитись на внутрішньому. 
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Анотація — Викладено ідей для збереження 

архітектурної задумки. 

Ключові слова — фасади , рішення. 

I. ВСТУП 

Фасади будівель не тільки формують 

архітектурний образ міста, але й є певними межами 

(границями) середовища, від яких залежить 

психологічний настрій людини і сприйняття 

навколишнього світу. Разом з тим, саме головні фасади 

виконують функцію представництва, бо за ними можна 

зрозуміти про положення людини чи організації в 

соціальній ієрархії та зробити висновок про статки 

хазяїна. Фасади, це як обличчя людини, - (якщо гарне, 

то хочеться показати іншим) – найкраще, чого не 

заховаєш за одягом. Не даремно у всі часи, фасади, що 

виходять на вулицю старалися прикрасити, оздобити та 

пофарбувати, на відміну від «задніх» фасадів, які 

навпаки, потрібно було приховати від сторонніх 

поглядів. На головний фасад виділяється більше коштів, 

а задній залишається таким як є, з надією зайнятися ним 

коли-небудь потім. Часто це «потім» розтягується у часі 

на довгі роки. 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

В сучасному світі ми стикаємося з тим, що фасад 

будівлі його композиційну цінність задуману 

архітектором руйнують самі мешканці будівлі, або 

арендо-винаймач. Самі не розуміючи вони руйнують 

композиційну ідею фасаду, його символіку і естетику, а 

отже, і простір, який обмежує такий фасад. Так, без 

великих вивісок, кондиціонерів та різних рослин та 

інших речей, потрібних жителям будівлі, не обійтися, 

оскільки це невід‘ємна частина сьогоднішнього  світу. 

Але можна знайти вирішення таким проблемам, щоб 

обидві сторони цього протиріччя – мешканець і місто 

були задоволені. Наша робота присвячена розглядові 

даного питання. 

Основними проблемами сучасних фасадів є великі 

яскраві вивіски, хаотично розміщені кондиціонери, 

напівутеплені будівлі, невдало озеленені фасади, а 

також мурали, які на сьогоднішній день можуть 

викликати протиріччя через те, що вони можуть 

пошкоджувати масштабність міста і конкретного 

середовища, а також мати сумнівну естетичну цінність. 

Виходячи із вищесказаного, ми маємо свої пропозиції, 

як подолати такий незадовільний стан сучасних 

будинків і іх фасадів, особливо тих, що формують образ 

вулиці і міста в цілому: 

•  великі яскраві вивіски замінити на більш 

стримані варіанти які були б одного розміру, різнилися 

шрифтом і мали відстань між собою. Таке рішення 

підкріпити законом який би змушував застосовувати 

вивіски такого типу, хоча б на архітектурно значимих 

об‘єктах.. А на планувальному етапі будинку я би 

запропонувала виділяти спеціальне місце, розраховане 

на вивіску заздалегідь. На мою думку таким чином ми 

врятуємо фасад від композиційної неврівноваженості та 

перевантаженості; 

•  боротися з напівутепленими будинками які 

фарбуються в різний колір, створивши кольоровий 

паспорт будівлі та заборонивши робити утеплення 

окремо взятої квартири, а лише всього будинку. 

Нажаль, повністю вирішити питання з утепленням 

старої будівлі неможливо, якщо тільки не прийняти 

потрібні міри для того, щоб цим займалося служба 

утримання будинку. Найкращим вирішенням цього 

питання було б утеплення будинку, яке має бути 

передбачено вже на стадії його проектування.  

•  з кондиціонерами, які майорять майже на 

кожному вікні нажаль боротися ще важче, але ми 

можемо врятувати фасади на планувальному етапі. 

Наприклад, сховати кондиціонер в ковану решітку, яа 

візуально буде виглядати як французький балкончик, 

але виконувати маскувальну функцію.  

•  ще одна проблема - озеленення будівлі, яке 

часто не тільки естетично покращує вигляд будівлі, але 

й руйнує її. Я вважаю що квіти завжди прикрашають 

будівлю, завжди приємно дивитися на балкон з гарними 

квітками у горщечках, але є такі рослини які можуть 

повністю огорнути будинок, позбавивши нас його 

фасаду і навіть зруйнувати конструкцію стіни. Тому 

озеленення фасадів необхідно також призводити до 

спільного знаменника – продумувати вже на стації 

проекту та передбачати можливі негативні наслідки. 

•  питання прикрашання вільної стіни будинку – 

брандмауера муралом в останні роки в Україні стало 

дуже гостро. З однієї сторони робиться розпис на фасаді 

для його покращення і естетичної привабливості, а 

інколи і для туристичної привабливості того чи іншого 

місця,а з іншої сторони – більшість муралів не 
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відповідає місцю і його естетиці та масштабності. На 

нашу думку, не потрібно сліпо копіювати країни, в яких 

використовують мурали для прикрашання найбідніших 

районів. Наша країна може створити свою концепцію 

прикрашання міських будівель сучасними розписами, 

які відповідають національній ідеї, підкреслюють місце 

та надихають на творчість. Отже, тематика муралів 

повинна бути дуже продуманою та виваженою. 

     

ІІІ. ВИСНОВКИ 

Отже, кожен власник міського житла повинен бути 

відповідальним перед своїми сусідами за ті дії, які 

можуть спотворити фасад, а разом із ним і міське 

середовище в цілому.   

Для того щоб жителі цінували як фасад будівлі, так і 

частину простору, який формується завдяки фасаду. На 

нашу думку потрібно проводити постійну 

роз‘яснювальну роботу серед містян: проводити 

громадські слухання, робити лекційні курси, де 

розповідати як про історії будинків, в яких живуть 

люди, так і роз‘яснювати про можливості і права 

мешканців. Архітекторам необхідно прививати повагу 

до міста і його об‘єктів серед людей, а чиновникам 

необхідно розробляти соціальні програми, за якими 

мешканцям повинно бути вигідно дотримуватись 

законів і правил по оформленню і збереженню фасадів в 

первинному вигляді, в той час, коли порушення їх 

призводило б до великих моральних і матеріальних 

проблем.  
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Анотація — У тезах викладена інформація про 

тенденції розвитку біонічної архітектури, фактори впливу 

на її формування, та подальші перспективи розвитку. 
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I. ВСТУП 

Наразі все більшої популярності набуває біонічна 
архітектура як стильовий напрямок. Цей вид 
проектування надає змогу реалізувати найвідчайдушніші 
фантазії сучасних архітекторів у життя. Сучасна біонічна 
архітектура втілює футуристичні ідеї минулого, образи 
та рішення в архітектури, які до недавнього часу були 
нездійсненними. Подальший стрімкий розвиток 
біонічної архітектури потребує вивчення можливостей, 
засобів, прийомів тощо для раціонального використання 
в проектуванні. 

II.ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Біопніка - це прикладна наука про застосування 
в технічних пристроях і системах принципів  
організації, властивостей, функцій і структур живої 
природи, вона вивчає форми живої природи та їх 
промислові аналоги. Біоніка розглядає біологію і 
техніку з урахуванням загальних рис і 
відмінностей.  

В архітектурно-будівельній біоніці велика увага 
приділяється новим будівельним технологіям. У 
сфері розробок ефективних і безвідходних 
будівельних технологій перспективним напрямком 
є створення шаруватих конструкцій. Ідея 
запозичена у глибоководних молюсків. Їх міцні 
мушлі, наприклад, у широко поширеного 
«морського вуха», складаються з жорстких і м'яких 
платівок, що чергуються. Коли жорстка платівка 
тріскається, то деформація поглинається м'яким 
шаром і тріщина не йде далі. Така технологія може 
бути використана для покриття автомобілей. 

Перші спроби використовувати природні форми 
в будівництві зробив ще Антоніо Гауді (Саграда 
Фаьіліа, Парк Гуель та багато інших об‘єктів). У 
1921 році біонічні ідеї знайшли відображення в 
спорудженні Рудольфа Штайнера Гетеанум, і з 
цього моменту зодчі всього світу почали залучати 
біоніки у свою творчість. З часів Гетеанума і до 
сьогоднішніх днів у біонічному стилі була 
побудована велика кількість як окремих будівель, 
так і цілих міст. Сьогодні сучасне втілення 

органічної архітектури, частиною якої є біоніка, 
можна спостерігати в Нідерландах (будинок 
правління NMB Bank), Австралії (будівля 
Сіднейської опери), Монреалі (будівля 
Всесвітнього виставкового комплексу), Японії 
(хмарочос SONY і музей плодів) тощо.  

Зараз, можливо, зарано говорити про всі 
можливості біонічної архітектури, однак наявний 
практичний досвід відкриває широкі обрії рішення 
різних цікавих архітектурних проблем за 
допомогою «патентів» живої природи. Тут і 
можливості пошуку нових, функціонально 
виправданих архітектурних форм, що 
відрізняються красою і гармонією, і створення 
нових раціональних конструкцій з одночасним 
використанням дивовижних властивостей 
будівельного матеріалу живої природи, і відкриття 
шляхів реалізації єдності конструювання і 
створення архітектурних засобів із використанням 
енергії сонця, вітру, космічних променів. Але, 
мабуть, найбільш важливим  результатом може 
бути активна участь у створенні умов збереження 
живої природи і формуванні її гармонічної єдності 
з архітектурою. По суті біоніка як архітектурний 
стиль прагне створити таке просторове 
середовище, яке б всією своєю 
атмосфероюстимулювало саме ту функцію 
споруди, будівлі, приміщення, для якої вониі 
призначені. 

III. ВИСНОВОК 

Таким чином можна сказати, що ця течія в 
архітектурі має великі перспективи розвитку, та у 
подальшому все більше і більше будуть 
створюватись архітектурні об‘єкти біонічних 
форм. Цей напрям архітектури вирішує проблеми 
екологізації та естетичного поеднання природи та 
архітектури. Також з плином часу та розвитком 
технологій біонічна архітектура, поєднавшись із 
параметризмом, може перерости у новий 
напрямок, що будет мати нову назву. Як колись 
була епоха ―Готики‖ чи ―Бароко‖ в архітектурі, 
наш час можна сміливо називати епохою―Біоніки‖. 
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Сучасна архітектура ХХІ ст. – це нові можливості 
архітекторів, що реалізуються завдяки комп‘ютерному 
проектуванню, новітнім технологіям та матеріалам, за 
новими містобудівними ідеями. Відбуваються 
кардинальні зміни в сучасному суспільстві. Потрібно 
зважати на всі зміни. У сучасному архітектурному 
середовищі з‘являються потреби в нових технологіях. В 
даний час в Україні багато концерт-холів застаріли та 
мають проблеми в сучасному функціонуванні, тому 
з‘являється потреба вдосконалити перепланування для 
облаштування нових технологічних та функціональних 
зон. Також змінюється сценарій використання новітніх 
концерт-холів. Нові культурно-розважальні комплекси 
стають динамічними, універсальними, налаштованими 
під різноманітні смаки споживача. Тому постає 
проблема реконструкції існуючих концертних залів або 
побудова сучасних функціонально-оновлених до 
сучасних потреб комплексів. 

Мета. Проаналізувати сучасні тенденції 
проектування концерт-холів. 

Основна частина. Головною функцією концерт-холу 
є культурне збагачення гостей закладу але більшість 
сучасних вітчизняних культурно-розважальних споруд 
технологічно застарілі. До цього часу культурні події  
проводилися в театрах, храмах, салонах, палацах, 
приватних будинках, концертних залах. Концертний зал, 
як тип будівлі, з'явився на початку XIX століття, 
почалося будівництво концертних залів, філармоній, 
консерваторій і музичних шкіл. Протягом двох століть 
був накопичений великий досвід будівництва 
концертних залів. Сьогодні в якості концертних залів 
також використовують різні Палаци культури (у Києві 
це Палац спорту, Палац Україна). У початковий період 
розвитку концертних залів прагнення театральних 
постановників до досконалості виконання призвело до 
поділу виконавців і глядачів оркестровою ямою та 
порталом з завісою. Дія була спрямована в 
односторонньому напрямку, а глядацька зона мала 
фронтальне положення [2]. У той час як інструментальна 
концертна програма викликає необхідність розміщення 
виконавців на демонстраційному майданчику, а не в 
оркестровій ямі. Обмежене використання декорацій або 
повна їх відсутність допускає рішення демонстраційного 

майданчика у вигляді естради або сцени-естради [3]. У 
післявоєнні часи почався пошук нових напрямків у 
концертній діяльності. Всі великі концертні зали було 
вирішено єдиним простором з естрадою, максимально 
охопленої глядацької зоною (концертні зали Берлінської 
філармонії та Бетховенський в Бонні). За тією ж схемою 
стали споруджуватись і вітчизняні об'єкти [2]. З появою 
універсального концертного залу, який може бути 
вирішено єдиним простором з відкритою естрадою і 
прибудовою додаткової площадки для оркестру у 
вигляді бічної галереї (а не оркестрової ями) глядачі 
відчули себе учасниками дії [2]. 

Треба відмітити, що з одного боку існує стрімкий 
розвиток технологій будівництва, теорій розрахунку 
конструкцій, виробництво нових матеріалів, систем 
комп‘ютерного проектування, а з іншого – все таж 
людина – архітектор, замовник, майбутній споживач. Це, 
наприклад, споруди Ф. Гері, Н. Фостера, З. Хадіт та 
інших, які першими використали новітні технології при 
проектуванні. Комп‘ютери зробили революцію у 
проектуванні, вони дозволяють робити неочікувані 
форми споруд [1]. 

Одним із самих сміливих архітекторів сучасності, 
який шокує неочікуваністю форм вважається Френк 
Оуен Гері. Його проект концертного залу «Новий 
світовий центр» став новаторським у формуванні 
сучасних концерт-холів з використанням новітніх 
технологій у плануванні залів та репетиційних 
приміщень. Будівля ззовні оживає тільки в ночі коли 
проекції медіа-об‘єктів та технології починають 
прикрашати спеціально очищений куб – фасад споруди 
(рис.1). Дивовижної конфігурації приміщення повністю 

підіграють змістовному задуму автора. 

Узагальнюючи сучасні тенденції проектування 

концерт-холів можна виділити наступні: 1) наближення 

виконавця до глядача. У сучасних концертних залах з 
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природною акустикою проектують висунуту в центр 

зала естраду без завіси. Глядачі в цьому випадку 

розміщуються не тільки перед майданчиком, а й з боків 

від неї і навіть за нею (на піднятих галереях), 

опиняючись на мінімальній відстані в зоні прямого 

звуку. Такий тип майданчика оптимальний для великих 

філармонійних, камерних і літературних виступів і 

менш кращий для естрадних, хореографічних, народних 

і збірних концертів. 2) галереї з боків і позаду 

сценічного майданчика. 3) відмова від прямокутної 

форми залу. Зали мають складну конфігурацію, яка 

визначається акустичними розрахунками. 4) сучасні 

концерт-холи проектуються у вигляді автономних 

акустичних капсул, пов'язаних з іншими конструкціями 

будівлі через спеціальні амортизатори для того, щоб 

уникнути зовнішніх впливів (зали підвішуються на 

тросах або спираються на гумові подушки). 5) у залах 

широко використовуються мобільні і трансформовані 

архітектурні елементи під певний тип концерту або 

колективу: сама естрада, що трансформується або 

підвішуються над естрадою і залом звуковідбиваючі 

екрани, накладні звукопоглинаючі елементи в задній 

частині залу [4]. 

Висновки. Отже, в процесі дослідження було 
проаналізовано сучасні тенденції проектування концерт-
холів. Виявлено, що в Україні багато концертних залів 
застаріли та мають проблеми в сучасному 
функціонуванні. Тому необхідним є реконструкція та 
вдосконалення існуючих концертних залів з метою 
поліпшення їх акустичних і глядацьких якостей або 
побудова сучасних функціонально та технологічно-
оновлених концерт-холів. 
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Проблема жорсткої нестачі якісного і доступного 
соціального житла в умовах постійного приросту 
населення є вельми актуальною в наш час, а різного роду 
катаклізми природного, антропогенного чи техногенного 
характеру періодично створюють локалізовані житлові 
колапси, змушуючи велику кількість людей покинути 
власний дім і перейти до категорії внутрішньо 
переміщених осіб. 

У 2014 році Україна вже вдруге у своїй новітній історії 
зіткнулася із проблемою появи значної кількості 
внутрішньо переміщених осіб на своїй території. Вперше 
досвід масового переміщення населення спіткав українців 
у 1986 році, під час аварії на Чорнобильській АЕС, коли 
116 000 осіб було переселено із забруднених радіацією 
територій. 

В наш час, у вже незалежній Україні, значний приток 
внутрішньо переміщених осіб відбувається через російську 
агресію, анексію Криму і часткову втрату контролю над 
територіями Донецької і Луганської областей. За 
статистикою Міністерства соціальної політики, станом на 
6 червня 2016 року, в Україні взято на облік 1 785 740 
внутрішньо переміщених осіб [2]. 

Проте, не зважаючи на значний приплив населення у 
різні стабільні регіони України,  наразі не спостерігається 
жодної значної реакції зі сторони ринку житла та 
забудовників.  

Мета. Проаналізувати потенційні можливості 
вирішення проблеми розселення внутрішньо переміщених 
осіб шляхом створення нових поселень на основі 
тимчасового соціального житла . 

Основна частина. В Україні, не дивлячись на значну 
кількість внутрішньо переміщених осіб, спостерігається 
досить прохолодна реакція ринку забудовників на цю 
проблему. Фактори впливу, що призвели до такої 
поведінки забудовників криються по перше у економічних 

і соціальних проблемах країни, а по друге у самих 
переселенцях.  

Частково це можна пояснити тим, що, по-перше, значна 
частина внутрішньо переміщених осіб – пенсіонери, до 
того ж, часто зареєстровані у районах, найближчих до 
конфліктних областей, через бажання повернутися або 
взагалі, ті, що проживають у зоні АТО. 

По друге – фактично неможливо зібрати достовірні 
дані про кількість і розподіл внутрішньо переміщених осіб 
по країні, оскільки державна статистика включає в себе 
лише ту частку переселенців, що потребує соціальної 
допомоги, ті ж внутрішньо переміщені особи, які здатні 
придбати житло самостійно або взагалі не реєструються 
через певні ризики або, часто, не залишаються проживати 
по місцю реєстрації, що свідчить про значну мобільність 
даної категорії населення у пошуках найбільш доцільного 
місця проживання.  

Через вище зазначені причини постає необхідність у 
дослідженнях нового типу розселення на основі 
соціального житла, покликаного вирішити житлові 
проблеми внутрішньо переміщених осіб найбільш 
доцільним способом, що враховував би значну мобільність 
даної категорії населення, її основні потреби, а також 
мінімізував би ризики забудовника (рис. 1). 

 

Рис. 1. Капітальні інвестиції у житлове будівництво на 1000 постійного 
населення та внутрішньо переміщених осіб, тис.грн. 

Перед тим, як розглядати питання проектування 
тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб 
необхідно визначити географічні ареали розселення даної 
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категорії населення, оскільки географічні чинники можуть 
значно впливати на процес проектування. 

За статистикою Міністерства соціальної політики 
областями із найбільшою концентрацією внутрішньо 
переміщених осіб, окрім, власне окупованих Донецької та 
Луганської є Харківська і Запорізька, де проживають від 
200000 до 700000 осіб і Київська, де проживають від 
100000 до 200000 осіб, також значна кількість 
переселенців, від 50000 до 100000 осіб знаходиться у 
Дніпропетровській і від 10000 до 50000 осіб у Херсонській, 
Одеській і Черкаській областях, однак у відношенні 
кількості переселенців по відношенню до кількості 
населення областей можна побачити, що найбільш 
насиченими є Запорізька і Харківська (500 внутрішньо 
переміщених осіб на 1000 жителів) і Київська та Черкаська 
(250 внутрішньо переміщених осіб на 1000 жителів) 
області (рис. 2.) 

 

Рис. 2. Кількість внутрішньо переміщених осіб за областями України та 

чисельність українців, які шукають притулку чи інших форм законного 

перебування у сусідніх державах [1, 3]. 

Таким чином, враховуючи вищенаведену статистику, 
можна зрозуміти, що найбільш доцільними для розселення 
внутрішньо переміщених осіб є Харківська, Запорізька та 
Київська області, оскільки тут проживає найбільша 
кількість переселенців і їх концентрація по відношенню до 
місцевого населення є досить значною, до того ж ці 
області є доцільними також і з економічної точки зору, 
оскільки вони є найбільш економічно розвинутими 
регіонами України із розвинутою промисловістю, та 
іншими сферами економіки, а враховуючи, що Київ та 
Харків, по суті, є центрами агломерацій, то розміщення 
поселень переселенців у їхній структурі буде 
підкріплятися розвинутою інфраструктурою.  

Оскільки вищенаведені області є одними із найбільш 
урбанізованих в країні, то і типологія житла в тимчасових 
поселеннях має бути відповідною, а саме – 
середньоповерхові житлові будинки-гуртожитки на основі 
певної модульної організації. Така типологія виглядає 
найбільш життєздатною порівняно із поселеннями із 
індивідуальних житлових будинків, які вимагають занадто 
багато площі і їх розміщення пов‘язане із деякими 
інфраструктурними складнощами та багатоповерховими 
кварталами, які у порівнянні фінансово вибагливіші і 
значно менш трансформативні.  

Модульна організація житла до того ж особливо 
доречна у ситуації, коли кількість і склад проживаючих у 
поселеннях постійно змінюється, а з ними змінюються і 
функціональні вимоги до території. В таких умовах 
можливість швидко добудувати додаткові житлові модулі 
і, при необхідності, переобладнати вже існуючі у, 
наприклад приміщення соціального або побутового 
обслуговування є великою перевагою, до того ж, при 
значній зміні кількості населення або при 
перепрофілюванні поселення можлива навіть зміна 
конфігурації самого плану поселення у більш відповідний 
новим функціям.  

Значною перевагою саме середньо поверхового житла є 
також психологічно сприятливе соціальне середовище, яке 
нівелює можливість виникнення стресових або 
конфліктних ситуацій серед потенційно схильного до 
цього населення, а такі проблеми обов‘язково виникли б 
при великій концентрації людей на, порівняно невеликій 
площі, як при багатоповерховій забудові або при 
постійних незручностях, викликаних некомфортною і 
віддаленою інфраструктурою, як при індивідуальному 
житловому будівництві. 

Неможливо передбачити потенційну кількість 
внутрішньо переміщених осіб, які потребуватимуть 
притулку у найближчому майбутньому, як і неможливо 
передбачити хід протікання конфлікту, що спричинив їх 
появу, однак влаштування тимчасових поселень може 
значно знизити кількість проблем, пов‘язаних із їх 
перебуванням у вигнанні, а тимчасовий характер забудови 
дозволить уникнути появи занедбаних і криміногенних 
районів у майбутньому, коли конфлікт буде вичерпано, а 
людям повернено батьківщину. 

Висновки. Розселення внутрішньо переміщених осіб у 
тимчасових поселеннях із соціальним житлом на основі 
середньоповерхової модульної забудови на територіях 
Харківської, Київської та Запорізької областей забезпечує 
можливість вирішити соціальні проблеми, пов‘язані із 
даною категорією населення, по-перше пов‘язані із 
необхідністю надати притулок переселенцям, по-друге 
уникнути соціальних конфліктів, пов‘язаних із появою 
великої кількості внутрішньо переміщених осіб у вже 
існуючій системі розселення і по-третє надасть державі 
механізм контролю і керування над процесами 
забезпечення людей необхідними умовами проживання за 
рахунок концентрації і моніторингу переміщень 
переселенців у спеціально відведених місцях. 
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Анотація — в тезах розкриті особливості побудови 

сценарію в дизайні інтер’єру дитячого садочку. Доведено, що 

на загальний вигляд інтер’єрів дошкільного  закладу і на 

майбутній сценарій впливає технічне завдання, тип закладу. 
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 садок; структура; колірна гама 

I. ВСТУП 

При  розробці дизайну та предметного наповнення 

інтер‘єру дитячого садочку  важливим є зонування та 

характер взаємозв'язку між окремими групами приміщень. 

що дозволяє легко та доступно пересувалися та 

взаємодіяти між приміщеннями.  Написання сценарію 

дитячого закладу має на меті розробку інтер‘єру, який би 

легко сприймався дітьми. Для цього слід враховувати 

особливості сприйняття дитиною інтер‘єрного 

середовища. 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Структура дитячого закладу визначається за типом 

дитячого закладу, та завданням на проектування.  Загалом 

будівлі дитячих дошкільних установ складаються з трьох 

основних груп приміщень: власне дитячих груп, спільних 

для всіх дитячих груп та адміністративно-господарських. 

При створенні дитячого садочку «Бульбашка» 

основною ідеєю було створення інтер‘єру в якому  дитина 

почувала себе в своєму світі радості та безтурботності. За 

основу художнього образу було взято властивості мильної 

бульбашки та настрій: прозорість, легкість, 

багатоколірність. Інтер'єр дитячого садка повинен бути 

яскравим, цікавим і незабутнім. 

Перше, що дає нам уяву про призначення споруди та 

складає враження це звісно фасад, декорований 

кольоровими прозорими панелями у формі кіл, який 

власне спрямовує відвідувачів до внутрішнього 

 приміщення – вестибюлю - яке відразу орієнтує 

відвідувачів в просторі завдяки колірній гаммі, яка 

направляє рух власне до приміщень груп.  

Структура приміщень дитячих груп має однакову 

функціонально-планувальну систему і складається з 

роздягальні, це приміщення повинно привернути до себе 

увагу яскравістю і цікавими, пізнавальними сюжетами, 

тому дизайн якої розроблений на основі малюнків дітей, 

які там перебувають, ігрової кімнати, яка в свою чергу 

ділиться на дві зони – навчання та ігор, які відокремленні 

декоративною перегородкою, у формі куль. Перша зона 

виконана в легких пастельних тонах, які не відволікають 

від процесу навчання, друга навпаки максимально 

налаштовує на гру(яскраві кольори, динамічні конструкції 

для ігор).  

Наступними примикаючими приміщеннями є спальня, 

основним акцентом в якої є стеля, яка рухається. У цьому 

приміщенні діти відпочивають, вибираючи дизайн спальні 

в дитячому саду, треба використовувати спокійні, 

неяскраві тони [2]. 

В приміщенні туалету закладена певна гра, яка 

проявляється у певній графічний схемі як на підлозі так і 

на стінах. Композиція приміщень і дизайн легко орієнтує 

відвідувачів. Проте кожна з груп має свій окремий дизайн, 

тому що дизайн повинен бути адаптований під вік дитини 

Так як заклад має анфіладно-кільцеву планувальну 

схему, то коридори, з‘єднані з приміщеннями таким 

чином, що  не потребують додаткових елементів, які 

вказуватимуть напрям руху.  

Кольорова гамма в інтер'єрах дитячого  садочку 

 потребує значної уваги. Вона може бути окремою для 

різних приміщень згідно з функцією приміщень, але 

важливо використовувати не занадто яскраві кольори,а з 

домішками білого кольору. Внутрішнє опорядження 

приміщень має бути виконано згідно з їх функціональним 

призначенням [1]. 

III. ВИСНОВКИ 

Дизайн дитячого закладу має створювати певний 

художній образ,який буде простежуватись у різних 

 приміщення цього закладу.   
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Актуальність. По мірі того як швидко світ стає все 
більш урбанізованим, а міста стають більшими, а отже, 
більш густонаселеними, збільшується споживання енергії, а 
також негативні дії викидів CO2. В цілому, будівельний 
сектор відповідає за 40% від загального споживання енергії 
та викидів CO2. В світі вимагають нових способів 
проектування кожного нового об‘єкту і кожного нового 
оновлення з підвищеною увагою до екологічності цих 
проектів. Наразі виявлено, що більше 40% житлових 
будинків в Европі були побудовані до 1960-х років, коли 
будівельні норми пов‘язані з енергоефективністю були дуже 
обмежені. Однією з таких забудов є житлові будинки в м. 
Мадрид, Іспанія.   Звідси постає одна з найважливіших 
проблем для сучасної будівельної галузі – це продовження 
терміну експлуатації цих житлових забудов, та інших 
будинків часів 50-60-х років, за рахунок впровадження 
екологічних енергоефективних засобів.  Дослідження 
показують, що зношеність даних житлових будинків складає 
приблизно 47,2%, що змушує замислитись над негайними 
заходами щодо вирішення цієї ситуації. Реагуючи на цю 
ситуацію, місцеві органи влади даються до впровадження 
програм та заходів з реабілітації та реновації житлових 
будинків, у підвищенні комфорту для мешканців, а також 
екологічної та енергетичної ефективності цих будівель. 

Організація енергетичних та екологічних заходів для 
створення безпечних умов життя в будинках даного типу, 
розробляє та впроваджує нові системи та технології, що 
забезпечує комфортне житлове середовище, організовує 
відпочинок, формує природно-екологічні території довкола 
цих будинків. 

Метою є визначення методів та засобів екологізації 
житлової забудови 50-60-х років в місті Мадрид, Іспанія. 

Основні результати дослідження. Для екологізації 
житлових забудов в м. Мадрид та продовження терміну їх 
експлуатації, створення якомога комфортного середовища 
для жителів, слід враховувати такі чинники: 

 Вік забудови; 

 Термін експлуатації; 

 Стан забудови; 

 Кліматичні умови місцевості, де розташовується 
забудова;  

 Інсоляція; 

 Споживання енергії жителями цих будинків; 

 Оцінка стану комфортності умов проживання; 

 Аналіз оточуючого середовища. 

 Саме при врахуванні аналізу даних чинників 
потрібно вжити методи та заходи по підвищенню рівня 
екологічності та енергоефективності забудов. Оскільки 
підвищення рівня екологічності житлової забудови 
безпосередньо пов‘язано з підвищенням рівня комфортності, 
варто опиратися на їх спільні характеристики.  

 Світовий досвід показує, що енергоефективними 
будинками є ті, для експлуатації яких досить невеликої 
кількості енергії, в той час, як їх жителі та користувачі 
забезпечені гарантованими комфортними умовами.   

 Заходи по підвищенню екологічності, 
енергоефективності, а тобто комфортності, вище зазначеної 
житлової забудови, включають в себе: 

 дуже хорошу теплоізолюючу здатність огороджувальних 
конструкцій. 

 зменшення містків холоду в огороджувальних 
конструкціях. 

 дуже хороша повітронепроникність коробки будівлі; 

 застосування вікон "пасивного" будинку, а також, 
завдяки правильному розташуванню вікон, пасивне 
використання сонячної енергії. 

 рекуперація відхідного тепла з повітря витяжної 
вентиляції. 

 природне денне освітлення; 

 хорошу звукоізолюючу здатність огороджувальних 
конструкцій; 

 застосування екологічно чистих будівельних матеріалів. 

 використання сонячної та вітрової енергії; 

 використання дощової води. 

 Аналізуючи вище наведені чинники, можна зробити 
висновки, що екологізації житлових забудов може 
здійснюватися шляхом застосування заходів по підвищенню 
енергоефективності житлової забудови. Це продовжить 
термін експлуатації будівель та підвищить рівень 
комфортності умов проживання для мешканців цих будинків 
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Анотація — В доповіді обґрунтована доцільність 

застосування віяльно-каскадної побудови об’ємно – 

планувальної структури готельного комплексу,  яка 

дозволяє  доцільно використати  достатньо складну 

ситуацію, зберігаючи практично  недоторканим  

своєрідний ландшафт із розсереджено-вибуховим   

розміщенням  окремих підвищень та заглиблень рельєфу і 

осередковими вкрапленнями  різнохарактерних порід  

дерев і отримати виразну архітектурну споруду, що разом з 

іншими запроектованими будівлями прикрасить 

набережну міста  Обухова 

Ключові слова  —  віяльно-каскадна, об’ємно – 

планувальна структура,  готельний комплекс, своєрідний 

ландшафт,  виразна архітектурна споруда   

I. ВСТУП 

Актуальність визначеної теми полягає в 
застосування  ідеї формування об‘ємно – планувальної 
структури готельного комплексу на основі використанні 
тектонічних особливостей існуючого ландшафту, що  в 
проектній практиці використовується досить рідко при 
проектуванні даного типу будівель[4].                                                                                                       

Мета дослідження -  обґрунтування  доцільності 
застосування  ідеї  формування об‘ємно – планувальної 
структури готельного комплексу на основі використанні 
тектонічних особливостей існуючого ландшафту. 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Архітектори в світовій практиці використовують 
різні прийоми взаємодії архітектурної споруди, що 
проектується, і оточуючого середовища: 

- Прийом контрасту, коли споруда із своїми 
архітектурно-художніми якостями контрастує із 
природним оточенням  (Проект музею сучасного 
мистецтва в Каракасі, Венесуела, арх. О. Німейер [2] ) ; 

- Прийом н‘юансу,  коли образно-художне 
трактування споруди гармонійно вписане до 
оточуючого середовища  ( Парк Гуеля в Барселоні , 
Іспанія, арх. А. Гауді [1] ). 

- Прийом космографії, в якому застосовуються 
графічні абриси гравітаційних хвиль, відтворених 

комп‘ютером ( Роботи   славетно відомої жінки - 
архітектора  Захі Хадід [3]). 

 Вданому випадку результатом  вивчення 
тектонічних особливостей існуючого ландшафту, що 
характеризується  розсереджено-вибуховим   
розміщенням  окремих підвищень та заглиблень 
рельєфу і осередковими вкрапленнями  
різнохарактерних порід  дерев,   стало впровадження 
віяльно-каскадної побудови об‘ємно – планувальної 
структури готельного комплексу,  яка дозволяє  
доцільно використовувати таку ситуацію, зберігаючи 
практично  недоторканим  своєрідний ландшафт. 
Готельний комплекс має достатньо складну 
віялоподібну структуру,  де головним архітектурним 
акцентом  визначена вертикальна башта готелю,  що на 
нижніх рівнях з‘єднана віялоподібно розташованими 
подіумами  із блоком кафе-концертна зала з одного боку  
та  музеєм із іншого. Таким чином комплекс гармонічно 
розміщується на рельєфі, створюючи художньо виразну 
композицію.               

  ВИСНОВОК. Впровадження віяло-каскадна 
композиція готельного комплексу,  дозволяє  доцільно 
використовувати ландшафтну ситуацію зберігаючи 
практично  недоторканим  своєрідне середовище і 
отримати виразну архітектурну споруду, що разом з 
іншими запроектованими будівлями прикрасить 
набережну міста  Обухова.   
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Анотація. Розглянуто актуальність проблеми 

реконструкції історичних центрів малих міст Західної 

України з польською спадщиною, запропоновано шляхи їх 

вирішення. 
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Вступ. Відродження інтересу українського народу 

до своєї історії і культури, прагнення відновити і 

зберегти архітектурну спадщину знову ставить 

проблему реконструкції пам'яток архітектури в ряд 

найбільш важливих і актуальних. 

Сучасний стан історичних міст України 

характеризується наявністю проблем, пов‘язаних із 

збереженням історико-культурної спадщини, 

необхідністю удосконалення композиції міст та 

забезпечення неповторності середовища. Це 

обумовлено сучасним станом теорії й практики 

вітчизняної архітектури, де вивчення та 

узагальнення досвіду відбувалось дещо 

фрагментарно, не повністю враховувалися 

архітектурно-естетичні аспекти реконструкції, що 

призводило нерідко до втрати цінного історичного 

середовища.  

Особливий інтерес для проведення дослідження 

має забудова малих міст Західної України, як 

найбільш числена група історичних міст, що 

характеризується унікальними історичними та 

архітектурно-планувальними особливостями, і, 

водночас, була значною мірою пошкоджена в різні 

періоди ХХ сторіччя. Стан цих міст та їх історичних 

центрів на сьогоднішній день є критичним. 

Метою роботи є актуалізація проблеми 

реконструкції історичних центрів малих міст 

Західної України з польською спадщиною, 

визначення шляхів ії вирішення. 

Основний матеріал. Сучасні вітчизняні та 

закордонні архітектори дотримуються трьох 

основних напрямків реконструкції історичного 

середовища:  

-  радикальна зміна і перебудова історичного 

середовища, при якому передбачається знесення 

старих малоцінних будинків і сучасна забудова 

території, що звільнилася, із внесенням у загальну 

композицію основних пам'яток архітектури і 

містобудування; 

- повна консервація архітектурного ансамблю з 

реставрацією окремих споруд, без введення нових 

об‘ємів; 

- реконструкція історичної забудови з 

максимальним збереженням усієї цінної 

архітектурної і містобудівної спадщини. 

Останній напрямок є оптимальним. 

При проведенні комплексної реконструкції  

мають бути послідовно вирішені такі питання: 

-   реконструкція історичного центру;  

-  виділення і реконструкція окремих ансамблів, 

що утворюють історичне ядро;  

- реконструкція і сучасне використання окремих 

будинків, що входять до історичного ансамблю. 

Реконструкція об'ємно-просторової структури 

ансамблю спрямована на відновлення цілісного 

образу історичного середовища і гармонійного 

сполучення історичної забудови із сучасною. 

Принципами такої реконструкції є: 

 просторова близькість окремих ансамблів 

(реконструктивні заходи проводяться з 

використанням методу ревалоризації); 

 композиційно-просторова цілісність середовища 

кожного окремого ансамблю (реконструкція 

проводиться з використанням методів 
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містобудівної консервації, ревалоризації і 

оновлення);  

 єдність (однорідність) фонової забудови в 

ансамблі - застосовується для виділення 

домінанти ансамблю (допускає проведення 

реконструктивних заходів із використанням 

методу модернізації та перетворення); 

 гармонійне сполучення старого і нового - 

застосовується при необхідності добудування 

фона ансамблю (використовується метод 

модернізації і сучасної перебудови)[1]. 

Особливостями реконструкції планувальної 

структури історичного центру міста є: 

-   максимальне збереження історичної 

планувальної структури; 

- гармонійне доповнення і розширення її новими 

елементами з урахуванням сучасних вимог. 

Особливостями функціональної реконструкції 

 є: 

-   максимальна близькість нової функції споруди 

до історичної; 

-   збереження відповідності або близькості 

обраної функції історичній формі; 

-     збереження та орієнтація архітектурних 

ансамблів на багатофункціональність. 

Висновки. Отже, є три аспекти актуалізації 

проблеми реконструкції історичних центрів малих 

міст: 

1) руйнація та знищення пам‘яток архітектури, 

які мають історичну та культурну цінність; 

2) зростання інтересу українського народу до 

своєї культури та історії у зв‘язку зі здобуттям 

незалежності та розбудовою нової держави; 

3) поява спонсорів. 

Успішна реалізація потребує порівняння 

відчизняного та закордонного досвіду реконструкції 

історичних центрів міст.   

 В результаті апробації, представлених у цій 

публікації пропозицій, визначення їх 

перспективності та продуктивності можуть бути 

запропоновані конкретні заходи щодо реалізації 

реконструкції історичних центрів малих міст в сучасних 

умовах. 
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Анотація. Заслуга готичної архітектури складається не 

стільки в створенні нового типу собору, скільки в розробці 

нового репертуару форм, що стимулював розвиток 

образотворчого мистецтва в цілому, що обогатили мову 

архітектури й придали їй нову глибину.  

Ключові слова — готика; мистецтво; одяг; архітектура 

I. ВСТУП 

Готика почала розвиватися в ХІІ столітті. До XV сторіччя 

вона стала популярна у всій Європі. Пік розвитку феодалізму, 

могутність католицької церкви, розбагатіла буржуазія - все це 

дало поштовх до зародження нової культури, архітектури, 

живопису та готичного стилю. Виявляючи свої характерні риси в 

будівлях, картинах, готика почала проявлятися і в одязі. 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

A. Готичний стиль в архітектурі. Етапи розвитку 

готичного стилю в архітектурі 

Готичний стиль в архітектурі став завершальним 

етапом у розвитку середньовічного мистецтва перед 

початком епохи Відродження. Готика панувала в Європі з 

12 по 16 століття, замінивши романський стиль. Назву 

стилю дали варварські германські племена, які вторгалися 

в межі Римської імперії з півночі (3-5 ст. Н.е.), яких 

римляни називали «готами». 

B. Готика у мистецтві 

Особливе місце в мистецтві готики 

західноєвропейських країн займав собор — вищий зразок 

синтезу архітектури, скульптури і живопису (переважно 

вітражів). Непорівнянний простір собору, вертикалізм 

його веж і зводів, підпорядкування скульптури ритмам 

динамічності архітектури, багатобарвне сяйво вітражів 

робили сильний емоційний вплив на віруючих. Розвиток 

мистецтва готики відбивало і кардинальні зміни в 

структурі середньовічного суспільства: початок 

формування централізованих держав, ріст і зміцнення 

міст, висування світських сил, торгових і ремісничих, а 

також придворно-лицарських кіл 

С. Готичний стиль одягу середньовіччя 

Спочатку готика представляла собою одяг в яскравих 

кольорах. А трохи пізніше темні тони почнуть переважати 

в даному стилі. 

D.Готика в Україні 

Один з найцікавіших періодів історії архітектури 

України – кінець XIV – перша І половина XV століття. На 

західних землях, які менше за інші потерпіли від монголо-

татарської навали, тоді зростають міста, розвиваються 

ремесла й торгівля. В українські міста прибуває багато 

поселенців, переважно німців, які принесли в мистецтво, а 

зокрема в архітектуру, нові стильові форми. 

 

 

ІІІ. ВИСНОВОК 

За експресивністю, колоритом і парадоксальністю з 

готикою можна порівняти хіба що стиль бароко. У 

готичних творах часто відображалися божественні 

сюжети — це якраз був період розквіту християнства і 

католицтва. Стиль готика знаходить своє відображення 

практично в усіх видах образотворчого мистецтва — 

живописі, скульптурі, вітражах, фресці. Найяскравіше він 

проявився в архітектурі. 
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I.ВСТУП 

Наразі перед суспільством постала гостра проблема 
щодо соціалізації та навчання людей з обмеженими 
можливостями. Найбільш потерпають діти з особливими 
потребами.  

У нашій державі майже відсутні або недоступні 
позашкільні заклади освіти і дозвілля не лише для дітей-
інвалідів, а й для здорових дітей.  

Дітям з інвалідністю, як і всім іншим дітям, для 
розвитку перш за все потрібне спілкування з однолітками. 
У них, як і в інших дітей, є свої інтереси, захоплення, мрії 
«кимось стати, коли виростеш», здобути професію і знайти 
гідну роботу. І всі ці мрії можуть бути марними тільки 
через те, що дитина на інвалідному візку або милицях не 
може потрапити до навчальних закладів, тому що вони не 
пристосовані до потреб людей з обмеженими 
можливостями. 

II.ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

В Україні ще у 2008 року розпочав свою діяльність 
Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для 
дітей з особливим потребами в Україні». Метою проекту є 
змінення ставлення уряду, закладів освіти та неурядових 
організацій до проблем людей з інвалідністю, зокрема в 
царині освіти та розвитку. Особливо це важливо для дітей.  

В архітектурному аспекті це означає нагальну 
необхідність проектування і будівництва нових дитячих 
закладів для всебічного розвитку, навчання та дозвілля на 
принципах інклюзивності [1, 2]. 

Внутрішня структура будь-якої будівлі, пристосованої 
до потреб і особливостей дітей, має продумана як з точки 
зору функціональності, так і безпеки користування.  

Форма і розміри просторів об'єктів повинні бути 
ергономічні і враховувати гнучкість параметрів самої 
людини [3].  

Оптимальним для дітей-інвалідів є створення такого 
мультисенсорного середовища, яке було б розраховане на 
всі органи чуття людини.  

Найголовніше – це створення абсолютно особливого 
освітнього, ігрового та інформаційного простору. При 
цьому слід враховувати психологічні, просторові, 
фізіологічні та поведінкові аспекти організації зон різного 
функціонального призначення. 

Стратегії та плани щодо реалізації архітектурної 
пристосованості будівель і приміщень навчально-виховних 
закладів повинні розроблятися таким чином, щоб досягти 
максимальної ефективності. Тому візуальне сприйняття 
систематичного використання контрастів, інформаційних 
систем та освітлення має велике значення для просторового 
орієнтування та мобільності для дітей з різними вадами, 
зокрема з порушеним зором.  

Орієнтовні підказки, такі як зміна ступеня освітленості, 
контрасти і забарвлення, допоможуть людині розрізняти 
проходи і визначати своє місцезнаходження.  

Лише самі люди з обмеженими можливостями (включно 
члени родини) здатні найкраще пояснити 
проектувальникам і архітекторам складнощі і потреби, з 
якими їм доводиться стикатися, і що саме слід змінити в 
будівлі, які характеристики та вимоги слід врахувати при 
проектуванні. 

III.ВИСНОВКИ 

Отже, для найбільш успішної реалізації процесу 
забезпечення доступності громадських будівель і 
приміщень для потреб осіб з обмеженими можливостями 
важливу роль відіграє їх активна участь у процесі 
моніторингу і в супроводі планування. 
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 ВСТУП 

Кожен період в житті людини, зокрема в похилому віці, 
ставить складні завдання в плані особистісного розвитку, 
які для вирішення вимагають нових навичок, нового 
ставлення до реальності. Закінчення роботи і вихід на 
пенсію об'єктивно викликає зміну соціального статусу і 
пов'язаного з цим способу життя, а також потенційну 
можливість змінити ритм і умови життя. Якщо раніше 
подібні заклади викликали багато запитань і недовіру, то 
сьогодні все частіше стають місцем продовження і 
розвинення життя багатьох пенсіонерів. Люди похилого 
віку є рівноправними членами суспільства, а не 
ізольованими від суспільства індивідами. Отже, постає 
питання соціалізації похилої особистості в спеціалізованих 
умовах. Для цього в Україні, як і за кордоном, створюються 
освітні центри для даної верстви населення. Проте, 
здебільшого вони займають вже існуючі приміщення і не 
являються окремим типологічним видом будівель. Тоді як, 
на нашу думку, це повинен бути окремий тип будівель.  

Метою роботи є визначити типологічні особливості 
освітніх будівель для людей «третього віку». 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ 

ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ «ТРЕТЬОГО ВІКУ» 

A. Створення першого центру в м. Київ 

Пріоритети та інтереси людей «третього віку» суттєво 
відрізняються від інтересів людей до пенсійного віку. Дані 
досліджень показали що найулюбленішим заняттям 
пенсіонерів, являється спілкування з внуками, потім слідує 
навчання в університетах «третього віку», клуби і секції по 
інтересам, хобі та захоплення, праця на землі (дачі), 
риболовля, шахмати, ранкова ходьба, моржування та 
освоєння комп‘ютера (дані взяті по м. Київ). З даного 
досліду слідує, що навчання в університетах «третього 
віку» є одним з  пріоритетних занять для пенсіонерів.  

На даний момент в територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) України 
працюють понад 300 „Університетів третього віку‖ (як 
соціально-педагогічна послуга), в яких вже пройшли 
навчання більше 25 тисяч літніх слухачів. Одним із завдань 
даних центрів є розвиток освіти дорослих шляхом 
створення умов для спілкування між організаціями та 
іншими зацікавленими сторонами у сфері освіти дорослих 
відповідно до європейської стратегії навчання протягом 
життя. 

Університет третього віку – перший в столиці України 
безкоштовний навчальний заклад для пенсіонерів –
відкрився 4 вересня 2009 р. Спочатку в університет 
зарахували 164 студенти. Але після першого місяця 
навчання почалося справжнє „паломництво‖ абітурієнтів, 
люди з різних куточків Києва бажали вступити в даний 
університет. З початку 2016-2017 навчального року на 78 
факультетах та у 43 гуртках навчаються 2 022 особи, 
значна кількість з яких відвідують по декілька факультетів 
та гуртків одночасно. 

B. Особливості навчання 

Форми навчання бувають: лекційні заняття з 
обговоренням; практичні заняття; фізичні вправи; гурткові 
заняття; екскурсії; подорожі; концерти. 

Методи навчання: лекції; дискусії; дебати; мозковий 
штурм; вивчення випадків; показ, демонстрація; рольові 
ігри; розповіді історій; інші інтерактивні форми. 

 Форми проведення: заняття в групі (до 50 слухачів); 
заняття раз в тиждень (згідно розкладу); навчання 
тривалістю 1,5 години; об‘єднання в групи за інтересами 
після закінчення базового курсу; отримання сертифікату. 

Студент, який в повному обсязі виконав навчально-
тематичний план та програму передбачену на факультеті і 
підготував реферат на вільно обрану ним тему, отримує 
сертифікат про закінчення Університету третього віку. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ 

Даний тип закладу найбільше схожий на освітній. Тому 
при проектуванні потрібно враховувати особливості 
навчальних закладів. Але так як, даний заклад націлений 
більш на спілкування, чим на навчання, то набір аудиторій 
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має бути такий: кабінети психології, дизайну, 
гончарства, малювання, ручної праці, домашнього 
господдарства, музики, бальних танців і також кабітени 
комп‘ютерних технологій, іноземних мов та літературно-
художній. 

Фунціонування будівлі має бути розділено на 
рекреаційну, адміністративну, медичну зони; зони 
звичайних аудиторій, лекційних, для творчості і 
спілкування. 

Так як деякі студенти можуть мати вади здоров‘я 
(погіршення слуху, зору, повільне пересування), то будівля 
має бути спроектована відповідно до вимог для мало 
мобільних груп населення. Простір має бути без перешкод, 
наявність пандусів з додатковими поручнями. Освітлення 
переважно природнє, відображення звуку згідно норм. 
Планування просте в навігації та має містити багато зон 
для відпочинку. 

Зважаючи увагу на типологічні особливості даного 
освітнього центру, ми вважаємо, що в майбутньому 
можливо ввести даний тип будівель, як підтип навчальних 
закладів з розвиненими дозвіллєвими і високими вимогами.  
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 ВСТУП 

Акутальність дослідження особливостей дизайну 
інтер‘єрів, стилізованих під ар-нуво полягає в необхідності 
виокремлення специфічних рис та ознак стилю, з метою 
використання в роботі над сучасними інтер‘єрами. 

ОСОБЛИВОСТІ АР-НУВО 

Насамперед стилю ар-нуво характерна значна 
естетичність. Це обумовлено тим, що його було створено у 
відповідь на значне розповсюдження історизму. Тому 
інтер'єрам ар-нуво властива єдність усього наповнення 
приміщення. Теоретики ар-нуво вважали, що всі предмети 
та декор повинні утворювати єдиний ансамбль. Також 
даному стилю характерне прагнення до синтезу мистецтв, 
що виражається в його значній декоративності [1]. 

Основними особливостями  ар-нуво є: використання 
природніх форм, нових матеріалів, технічних досягнень та 
асиметрії. Також стилю ар-нуво характерний т.з. «принцип 
правдивості», при якому в інтер'єрі максимально 
виявляються властивості матеріалу, такі як текстура, колір, 
тектонічні та пластичні якості. Для інтер‘єрів, 
стилізованих під ар-нуво також характене уникнення 
утворення правильних геометричних форм, прямих кутів 
та ліній. Композиційним центром інтер‘єру може 
слугувати конструктивний або декоративний елемент. 

Декор стилю ар-нуво можна умовно поділити на два 
види: «функціональний» та «живописний» [2]. Першому 
характерне поєднання з утилітарними та конструктивними 
елементами. Форми такого декору можуть бути 
використані для задання загальної ідеї та вирішення решти 

оздоблення. Другий вирізняється орнаментальністю. Такий 
декор використовують для прикрашання поверхонь та 
часто він відіграє стилістично об‘єднуючу функцію серед 
приміщень будівлі. 

Особливе значення в інтер‘єрах, виконаних в стилі ар-
нуво мають об‘єкти стилізовані під рослинні та тваринні 
форми. Стиль має свою лінію, яка отримала назву 
«кукурбіта» або «удар батога». Характерні використання 
пласких арок та контрасність матеріалів обробки, серед 
яких: камінь, скло, дерево, штукатурка, метал. 
Розробляються нові фактури. Важливо, що будівельний 
матеріал не маскують, а використовують в якості засобу 
художньої виразності.  

В інтер‘єрах стилю часто можна зустріти ліловий колір. 
Розповсюдженими є такі поєднання: лілово-синє, лілово-
рожеве, лілово-сіре. Також використовують  
перламутровий, зелено-сірий та оливковий кольори. 

В стилі ар-нуво одночасно співіснують два принципи 
утворення меблів: конструктивний та декоративний. Це 
пов‘язано з тим, що стиль розвивався паралельно у різних 
країнах та, відповідно, переймав їх особливості.  

Конструктивний принцип передбачає просту,  
зрозумілу побудову та прямі лінії. Проте меблям такого 
типу може бути притаманна легка іронія, що 
відображається в зміні окремих пропорцій.  

Декоративному принципу властиве використання 
примхливих ліній та криволінійних контурів. Для 
формоутворення можуть бути використані представники 
флори та фауни.  
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Анотація — У статті висвітлено проблему пізнання 

світу за допомогою різних гносеологічних форм. Однією з 
основних форм пізнання навколишнього середовища 
визначено образотворче мистецтво, оскільки широкий 
діапазон його видів дозволяє вивчати в процесі фахової 
підготовки всі різновиди форм дійсності. Макетування 
визначено як провідний засіб пізнання форм світу та 
створення їхніх моделей. Основними техніками для 
конструювання штучних моделей предметів 
навколишнього середовища обрано: техніку створення 
макетів — макетування (оскільки при виготовленні 
макету використуваються сучасні матерали і техніки 
виконання. Макетування використовувалося в процесі 
вивчення просторових форм різних видів. 

Ключові слова — 3D принтер; ЧПУ станок; модель; 
макет. 

 ВСТУП 

Всі ви напевно бачили зменшені копії будівель або 
цілих комплексів — макети. Такі часто показують 
будівельні компанії на різних виставках архітектурного 
стилю. Крім того, подібні мініатюрні копії завжди 
виготовляють перед будівництвом житлових 
комплексів, спортивних установ, стадіонів, офісних 
будівель, заводів і т.д. У зв‘язку з таким різноманіттям 
сфер застосування, виготовлення макетів будівель стає 
дуже перспективним. Справа в тому, що майбутнє 
будова, будь то паркова алея або багатоповерховий 
будинок, можна детально розгледіти тільки в мініатюрі. 
У подальшому макет може стати гідною прикрасою 
будинку або холу. Слід розуміти, що макети будинків 
мають точно таку ж високу точність, як і реальна 
споруда. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Макетування - це створення творчого проекту, 
гармонійно поєднує конструктивно-технологічну та 
художньо-естетичну сторони. У зв'язку з цим, 
актуальним стає оволодіння цією технікою як способом 
проектної діяльності в процесі професійної підготовки, 
яка ініціює творчу активність, самостійність і 
нестандартність у вирішенні творчих завдань, звертає 
увагу на художньо-естетичну значущість створюваних 
продуктів. Для того щоб виготовлення макетів будинків 
не стало важким і довготривалим процесом, краще 
всього використовувати спеціальні 3D принтери і 3D 
фрезерні станки. 

З їх допомогою можна виготовити практично 

будь-яку 3D фігуру. Максимально швидко і якісно.  

Крім принтерів та станків необхідно ще створити 
тривимірну модель об‘єкту для відтворення в 
подальшому на ЧПУ станках. 

  
Рис. 1. Макет будівлі 

 

Рис. 2. 3D модель майбутньої будівлі 

Для контролю необхідно мати комп‘ютер, за 
допомогою якого і відбувається управління всіма 
процесами. 3D-редактор. Ідеальний варіант — програма 
3D-Max Studio або SketchUp. За допомогою даних 
програм створюється  3D модель майбутньої будівлі.   

ІII. ВИСНОВКИ 

Архітектурний макет посилює враження від самого 
проекту. Крім цього, архітектурна візуалізація 
забезпечує виконання аналізу матеріалів, кольору і так 
далі. Є можливість максимально наблизити 
архітектурний макет до реальності і відтворити 
реалістичний освітлення, навколишнє оточення. Саме 
макетування допомагає скоротити ризики і усунути 
перероблення, які вимагають грошей, вже в процесі 
будівництва. Тільки професійний і творчий підхід до 
візуалізації об'єкта може гарантувати досягнення 
високого результату. 

mailto:neschadeem@mail.ru
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Анотація — Розглянутий процес формування атріумних 

просторів на основі громадських споруд. Встановлено 

особливості розташування та застосування атріумів. 

Проведений аналіз теорії атріумів і визначені основні 

фактори які впливають на формування громадських споруд. 

Теоретично обґрунтовані особливості об’ємно-планувальної 

структури громадських споруд. 

Ключові слова — формування атріумних просторів, 

внутрішній простір, громадські споруди, типи. 

I. ВСТУП 

Термін «atrium» відомий з часів Античності, де 

спочатку етруськи, а потім стародавні римляни називали 

їх внутрішнім світловим двором в своїх оселях, і який з 

почорнілою від кіптяви кухні і їдальні з часом 

перетворився на публічну, найбагатше обставлену частина 

їхнього будинку, затишну вітальню, парадний зал. У 

сучасній архітектурі цей термін використовують для 

позначення захищеного світлопрозорим покриттям 

великого відкритого простору всередині будівлі (або 

групи будинків) [3]. 

II.МЕТА 

З‘ясування особливостей розташування та підходу 

до вибору атріумних просторів у структурі громадських 

споруд. Зробити висновки щодо особливостей їх 

застосування, а саме ефективності та доцільності. 

III. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Атріум – функціонально і естетично привабливий 

простір, який може  відтворювати атмосферу маленьких міст з 

затишними вуличками, сомасштабний людині. А головне, що 

атріумний простір виконує об'єднуючу, громадську функцію, 

що особливо важливо в умовах сучасних мегаполісів [1]. 

Споруди з атріумами являють собою новий візуальний 

образ та економічно-енергетичну систему. В даний час 

залишається велике поле для вдосконалення атріуму в цілях 

економії енергії. Але для дійсного використання потенційних 

переваг атріумних будівель їх слід проектувати виходячи з 

енергетичних можливостей, які повинні відігравати 

визначальну роль у виборі форми атріумних споруд. 
Атріум може бути зручним і комфортним центром 

громадського простору, для кращої функціональної і 

естетичної організації цього громадського простору, 
сьогодні активно застосовується на різних іміджевих 
об'єктах, в основному, торгового, офісного і готельного 
призначення. Застосування великих сучасних атріумів на 
комерційних об'єктах дає не тільки значне збільшення 
загальної корисної площі споруди і, отже, підвищення 
рентабельності об'єкту, але і, будучи елементом престижу, 
надає такій споруді більш високий статус [2]. 

Головною системоутворюючою проблемою формування 

крупного міського атріуму є створення функціонально-

просторової єдності пов'язаних з ним об'єктів, яке в свою 

чергу обумовлено внутрішніми і зовнішніми зв'язками. 

Внутрішні чинники визначають цілісність об'єкта як 

організм і гармонію цієї цілісності. Зовнішні ж чинники 

висловлюють зв'язок об'єкта з оточенням. 

Іншим завданням, спрямованим на поліпшення умов 

роботи продавців і емоційного стану відвідувачів, є 

завдання зниження психофізіологічного дискомфорту в 

атріумах. Їх рішення засноване на використанні 

функціональних особливостей, його здатності 

забезпечувати внутрішні простори природним світлом і 

вентиляцією.  

Внутрішній простір атріуму, як і будь-який архітектурний 

простір, складається з різних «освоєних» людиною 

фрагментів, які специфічно впливають на нього і один на 

одного.  

IV.ВИСНОВКИ 

Отже, головним фактором, що надає найбільшу 

актуальність ідеї атріуму, стає його можливість 

акумулювати сонячну енергію, утримувати тепло 

всередині споруди, забезпечувати внутрішній простір 

природним світлом, природною вентиляцією, сприяти, 

таким чином, значному збільшенню енергоефективності 

та економічності будівлі.  
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Анотація — У доповіді розглядається важливе питання 

доцільності єдиного оперативного центру реагування на 

надзвичайні ситуації, його роль, функції та місце 

розташування. Звернення до зарубіжного досвіду. 

Ключові слова — центр оперативного реагування, МЧС, 

надзвичайні ситуації 

 АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

На сьогоднішній день питання безпеки населення та 
швидке оперативне реагування на незвичайні ситуації 
стоїть дуже гостро. В українських містах немає єдиного 
центру МНС. Не вистачає центру швидкого реагування, де 
б лаконічно поєднувалися функції навчання, тренування, 
харчування, дослідження природніх факторів . Виходячи з 
цього виникає потреба у побудові центру МНС з новітнім 
обладнанням, вертолітнім майданчиком і виходом до води. 

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ Є: 

1) Аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми; 

2) Доведення актуальності МНС у міському 

середовищі; 

3) Виявлення основних факторів, що впливають на 

появу центру МНС; 

4) Виявлення основних напрямків роботи центру 

оперативного реагування; 

5) Тенденції розвитку даного напрямку; 

6) Аналіз зарубіжного досвіду. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Актуальність центру оперативного реагування 

досліджувалася у м. Києві, як у провідному та передовому 

місті нашого краю. На сьогодні у столиці існує пожежно-

рятувальна служба. ЇЇ основні задачі  проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а 

також ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  

Сьогодні, окрім гасіння пожеж, на  новостворену на базі 

пожежної охорони  рятувальну службу,  подібну до  

аналогічних  служб порятунку  911 та 112, покладено 

значно більше завдань. Найголовніше з них  - допомога 

людям, що опинились в надзвичайних ситуаціях. 

Як приклад, телефонна служба порятунку 911 

використовується в США при виникненні будь-якої 

надзвичайної ситуації, яка вимагає негайної допомоги 

медиків, пожежників чи поліції. В США існує більше 6000 

диспетчерських центрів, які цілодобово приймають 

телефоні дзвінки.  

Оператор за декілька хвилин класифікує дзвінок в 

залежності від обставин події і направляє необхідні 

служби до місця пригоди. 

В Україні існують окремо пожежна служба, 

поліція, медична допомога. Виникає необхідність 

організувати єдиного центру реагування. Було вирішено у 

січні 2003 року  пожежної охорони  до Міністерства з 

надзвичайних ситуацій, УПБ м. Києва змінити  назву. 

Тепер це - Головне управління  Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій   в місті Києві.   

Центр МНС оперативного реагування має містити 

більше завдань, ніж пожежно-рятувальна служба. Центр 

повинен бути призначений для виконання заходів щодо 

захисту населення та територій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природнього і 

воєнного характеру, запобігання та реагування на їх 

виникнення; участі у заходах територіальної оборони і 

антитерористичної діяльності, а також участі у 

міжнародних рятувальних та інших гуманітарних 

операціях тощо.  

Важливим є місце проектування МНС у міському 

середовищі, вдале поєднання зі вже існуючими функціями, 

обумовлене місце розташування, зручна транспортна 

розв‘язка та розвиваюча інфраструктура. Вдалим 

розташуванням бази оперативного реагування у м. Києві є 

поблизу річки Дніпро. Дніпро виступає одночасно і 

важкодоступним місцем для рятувальної техніки і 

об‘єднуючим центром міста, правого та лівого берегу. 

Тому річка є оптимальним місцем розташування, 

транспортним коридором для катерів, вертольотів. 
ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного аналізу зроблено 

висновки, що центр МНС повинен бути невід‘ємною 

частиною міського середовища. Центр має певні вимоги 

при проектуванні: зручну транспортну розв‘язку, легку 

доступність, оптимальне розташування у контурі міста 

тощо. Функціонування  такого центру підвищить безпеку 

населення міста, забезпечить швидше реагування на 

проблему, оптимізує її вирішення. Таким чином виникає 

потреба єдиного центру оперативного реагування у 

кожному місті. 
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Дитячі майданчики – це найважливіший елемент 

благоустрою у навколишньому середовищі для створення 

комфортного простору для ігор, фізичного та розумового 

розвитку дітей. Дитячий ігровий простір повинен 

бути безпечним, зручним, оригінальним та художньо 

виразним. 

Ключові слова – дитячий ігровий простір; 

композиція; домінант. 

Дитячий ігровий простір сприяє розумовій і 

фізичній  розвиненості дитини та її спілкуванню з 

однолітками. В наш час загальна комп'ютеризація 

для дітей є реальною загрозою, тому що ізолює 

дитину від реального життя і підміняє його 

віртуальним світом.  Тому організація 

привабливого дитячого ігрового простору є 

особливо актуальною зараз альтернативою 

комп'ютерному світу. 

Мета: проаналізувати композиційні 

особливості дитячого ігрового простору різних 

країн світу, виявити характерні типи і образні 

рішення. 

Тип ігрового простору залежить від обраного 

типу просторової композиції: центрична, осьова, 

багатоцентрова з вільно і перетікаючими 

простором. В Лондоні, Копенгагені, Амстердамі та 

в Німеччині переважає Об'ємна просторова 

композиція. Вона зручна в міському середовищі, 

займає мало місця і завжди представляє собою 

цікаве образне рішення. Недоліки полягають в 

обмеженні активного руху дитини, не вистачає 

простору для активних ігор. 

Головним елементом композиції ігрового 

простору є домінанта ‒  найбільший привабливий 

акцент, який розміщується в центрі композиції 

дитячого майданчика або замикає композиційну 

вісь. В першому випадку використано центричний 

тип композиції, в другому осьовий тип. В 

композиції дитячого ігрового простору можливе 

використання декількох акцентів навколо яких 

групуються другорядні об'ємні елементи, - в цьому 

випадку використано багатоцентровий тип 

композиції з вільно перетікаючим простором. У 

вирішенні об'ємних елементів просторової 

композиції використовують такі художні засоби: 

контраст,нюанс,динаміка та статика, ритм та метр.  

Головним акцентом в дитячому ігровому 

просторі може бути гірка, яка має особливу 

художню виразність і форму в залежності від 

тематичного вирішення дитячого майданчика. 

В кожному ігровому просторі є своя індивідуальна 

тематика. Основними темами вирішення дитячого 

ігрового простору є: космічна тема, подорожи, 

літературні персонажі та відповідний антураж, 

морська тематика, спортивна тема з елементами 

для тренування. Порівняльний аналіз показав, що в 

Європі більш депресивний ігровий простір, ніж в 

Україні. Тому що, в порівнянні з європейськими 

майданчиками, які часто темні та страхітливі, 

вітчизняні мають більш оптимістичні та яскраві 

кольори( жовтий, червоний, зелений та синій) 

В наш час популярнішим матеріалом для 

створення  ігрового простору є вторсировина. 

Самий відомий майданчик MonstroCity в Сант-

Луїсі виготовлений з залишків літака, залізних 

фабричних конструкцій та  старого автобуса. В 

Токіо є майданчик зроблений тільки зі старих 

покришок. 

Таким чином у виборі архітектурно-

художнього рішення дитячого ігрового простору 

головну роль відіграє тип обраної просторової 

композиції та розташування головного акценту – 

домінанти. Вибір певного типу залежить від 

розмірів ділянки виділеної для дитячого 

майданчика. Доцільно використовувати у 

виготовленні дитячих майданчиків втор 

сировину, та оптимістичне кольорове 

вирішення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] В.С. Коваленко Методичні вказівки з дисципліни « Архітектурне 
проектування», до курсового проекту «Тіньовий навіс на 
дитячому ігровому майданчику» / Харків. Нац. Ун-т міськ  госп-
ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015 – 56 с., 89рис.  
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В сучасному суспільстві можливості подорожувати 

розширюються до рівня середнього класу і туризм стає 
дуже прибутковою справою. Об'єкти туризму  навіть 
створюються в країнах, де їх раніше не було, як, наприклад, 
місто Дубай в ОАЕ.  

  

       Ключові слова: містобудування, архітектура, 
дизайн, Дубай. 

І. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Сучасний Дубай – це місто, яке повстало з 
піску. Місто називають трояндою пустелі, воно 
створює виклик спеці. Дубай - явище, яке не міг 
ніхто передбачити. Він швидке прогресує в області 
архітектури, інфраструктури, дизайну та туризму. 
Економічний стан і вкладення дають свої плоди, 
які ми можемо побачити своїми очима.   

       Дубай – це результат вкладення владою 
грошей  в те, що в майбутньому, можливо, буде їх 
кормити, як спадщина Давнього Єгипту годує 
сучасних єгиптян. Одночасно Дубай – це пам'ятник 
арабських научно-технічних і культурних 
досягнень II-III тис. н.е. 

       Дубай як об'єкт туризму має свою 
специфіку. Це місто славиться новітніми 
технологіями, які використовуються в побуті, 
інтер'єрі та в транспортній промисловості.   
Потрібно звернути увагу на архітектуру Дубаю, що 
викликає захоплення своїми розмірами, формами, 
конструкціями, технологією та естетикою. 
Найвідоміші будівлі - це Бурж-Халіф (вважається 
самою високою будівлею в світі), готель «Парус», 

який стоїть на штучному острові, Башта 
Безкінечності, яка перекручена під 90°. 
Архітектура в Дубаї не стоїть на місці, а весь час 
розвивається.  

       Дубай – це сучасне місто, яке має і свої 
проблеми. Головною проблематикою є сухий, 
піщаний клімат, який заважає комфортному 
пересуванню по місту, але влада робить все 
можливе, щоб вирішити це питання. Зараз активно 
будується метро, яке закликане зв‘язати магістралі, 
торгівельні центри, багатоповерхові будівлі. 

       Однією з  головних проблематичних 
аспектів клімату є також повінь та потоп, що 
створює великі аварії та закриття доріг. Велика 
вірогідність терористичних актів також вимагає 
відповідних рішень. 

        Проблемним є також питання 
архітектурних рішень звичайної забудови міста. 
Будівлі будуються для кількості і мають різний 
стилістичний характер. В пляжних зонах  стоять 
високі, важкі будівлі, фасад відбиває сонячний 
блиск, від чого з'являється подразник зорового 
відчуття. 

        Зараз Дубай виправдовує себе в якості 
об'єкта туризму. Також є перспектива й в 
близькому майбутньому, оскільки боротьба з 
труднощами будівництва в умовах пустелі 
стимулюватиме інноваційні рішення в 
містобудуванні, архітектурі та дизайні. 
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Анотація — В даній роботі досліджується вирішення 

проблем міста, розселення та життєустрою людства за 

допомогою концепцій ідеального міста. Завданням 

дослідження є виявлення найбільш актуальних рішень 

міста майбутнього та можливість їх реалізації.   

Ключові слова — утопія; розвиток; місто; історичні 

епохи; суспільство; архітектура;  

 ВСТУП 

Питання створення кардинального нового за своєю 
концепцією міста як ніколи гостро стоїть для людства. 
Так як з розвитком міста зростають і його проблеми 
сучасне місто швидко наближається до екологічної, 
соціальної та урбаністичної катастрофи. Тому головним 
завданням архітекторів та інженерів (як людей, що 
формують основу матеріального середовища другої 
природи) є створення збалансованого та виправданого 
міського середовища, що буде єдиною системою 
(подібною до екосистеми) і одночасно елементом 
природи, який не призводитиме до дисбалансу в ній. 
Щоб розробити подібну концепцію, а головне 
реалізувати її, необхідно проаналізувати головні 
утопічні ідеї попередніх сторичних епох і сьогодення. 

ПРОВІДНІ МІСТОБУДІВНІ УТОПІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В РІЗНІ 

ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ 

Протягом всієї історії міське середовище 
формувалося та трансформувалося під впливом багатьох 
факторів кожної історичної епохи. Місто виконувало 
покладені на нього функції в залежності від періода, 
відображало особливості тогочасного суспільства в 
цілому. І в кожну із епох видатні мислителі, архітектори, 
культурні діячі розробляли ідею зразкового на той час 
міста, намагаючись таким чином усунути недосконалість 
і проблеми існуючого міста. Зразкове або ідеальне місто 
було повністю підпорядковане тогочасному устрою, 
виконувало ті цілі, що ставило суспільство перед 
містом.[1]  

Перші концепції належали Платону та Арістотелю в 
античності. Це були міста з чітким функціональним 
зонуванням, автономністю, демократичністю та 
рівністю. В середньовіччя це був Небесний Єрусалим 
(синтез реального міста і феномена Бога). В епоху 
Ренесанса ―Місто сонця‖ Т. Кампанелли, зіркоподібне 
місто С. Філаретте, роботи Вітрувія, Да Вінчі, та місто Т. 
Морра в його праці ―Утопія‖ з їх гуманізмом та 
гармонійністю форми з функцією. В XVII столітті 

―Християнополіс‖, ―Місто сонця‖ Ф. Беккона, Міста 
були розроблені на основі передових досягнень науки та 
техніки. В XVIII столітті спираючись на промислову 
революцію та недосконалість централізованого міста Р. 
Оуєн пропонує концепцію невеликих міст-комун, а в 
XVIIII столітті М. Фур‘є – ―Фалансери‖ (місто в одній 
будівлі), що були поєднані між собою. Загалом, 
характерні ознаки ―ідеального міста‖, в різні історичні 
періоди, наведені в Таблиці 1. 

 ТАБЛИЦЯ I.  

 

XVIIII століття заклало основи, а XX століття стало 
періодом початком окремого явища –  ―Місто 
майбутнього‖. Основна його ідея була вже не в тому, 
щоб створити гармонійне місто, що повністю 
задовольняє потреби суспільства того часу, а в тому щоб 
саме міське середовище задавало напрямок розвитку 
суспільства, стати відправною точкою трансформації 
життя людини і вирішити проблеми що з‘явилися саме в 
цей час (екологія, розселення, освоєння недоступних 
тереторій тощо).Принципіально нове бачення світу 
виникло перш за все через стрімкий розвиток науки і 

Ідеальне місто 

№ 

 
Період Ознаки 

1 Античність 

 Чітка планувальна схема 

 Чітке зонування 

 Симетричність композиції 

 Ієрархія простору 

 Наявність оборонних стін 

 Пропорційність співвідношення 
просторів 

2 Середньовіччя 

 Наявність оборонної стіни 

 Симетричність 

 Релігійна символіка 

 Відсутність цільного планування 

міста 

3 Відродження 

 Чітка геометрична форма  

 Уніфікація 

 Гармонія між цілим і приватним 

 Більш складна схема плана 

 Ігнорування рельєфу 

 Ознаки античності 

4 

 XVII-XVII 

  Століття 
(перехідний 

етап) 

 Симетричність 

 Одноманітність і рівномірність  

 В центрі – промислове підприємство 

 Зелені насадження як необхідність 

 Виникає поселення-одиниця, що стає 

елементом системи розселення 
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технологій, що теоретично дозволяли створити самі 
сміливі концепції нових міст., зробити їх 
універсальними і розвивати в будь-якому напапрямку.[3] 
Подібна свобода дозволяла вирішити будь-яку із 
можливих проблем міста, та матеріально виразити 
соціальні утопії того часу,  що були другою рушійною 
силою розвитку нових концепцій. Головні концепції 
футуристичних міст майбутнього: підземне місто, місто 
в повітрі, космосі, водне місто, тобто вільний розвиток у 
всіх площинах. Прикладами подібного є: ―Місто на 
рессорах‖ А.М. Лавінського (місто, що знаходилось на 
платформі над землею) та ―Місто повітряного 
сполучення‖(будівлі сполучались тільки повітряним 
транспортом), тощо. Продовжився при цьому розвиток 
―Ідеального міста‖ що все так же відповідало вимогам 
свого часу, відображало культуру  та розвиток 
суспільства в тей час. Це перш за все урбаністична 
концепція Ле Корбюзьє ―місто Сонця‖. Виникають нові 
ідеї міст з різними системами розселення – це ―Місто-
сад‖ Е.Гордона, лінійні міста Р. Турта, К. Танге(―Токіо 
60‖), з розчленованим плануванням Е. Сарінена, 
вертикальні міста, тощо. [2] 

Важливо відзначити те, що концепції кожного 
наступного періода використовували окремі елементи з 
попередніх, або навіть ідеї в цілому як основу, а потім 
адаптували і інтерпретували їх в тогочасних реаліях, 
наприклад, утопія Т. Морра, з її типізацією і 
стандартизацією, яскраво проявилася вже в XX столітті, 
кільцеве планування, автономність міст античності в ідеї 
міста-сада, тобто пошук сучасної актуальної ідеї 
зразкового міста – це також об‘єднання різних елементів 
вже існуючих міст і концепцій міст-утопій, що в наш час 
і розробляють, пропонуючи наприклад симбіоз 
актуального в  даний час еко-міста з лінійною 
структурою, плаваючим містом, вертикальним містом-
вежею, тощо. 

УТОПІЯ, ЩО ЗАЛИШИЛАСЬ УТОПІЄЮ 

Кожна з даних утопій ігнорує при цьому повністю чи 

частково існуючі аспекти всіх інших сфер життя 

суспільства ( економіка, устрій, політика, суспільні 

процеси), людський фактор, і не дає пояснення як 

мають реалізовуватися такі проекти, а тому залишилися 

теорією, і навіть та незначна кількість реалізованих 

проектів( Бразиліа, Чандигар, Ауровіль, Лелістад, тощо) 

не досягли своєї мети на практиці, реалізація таких ідей 

є дуже обмеженою, ключем до їх реалізації є не 

технічне питання, а питання реформації суспільства 

майже у всіх сферах життя, тільки це знищить штучні 

перешкоди на шляху до створення нового середовища 

існування сучасної людини. 

ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши провідні утопічні ідеї містобудування 

в різні його періоди можна дійти висновку, що створити 

нове, актуальне місто, що  відповіло би на виклик 

нашого часу можливо в першу чергу взявши за основу 

комбіновані ідеї минулого, які технічно вже можливо 

реалізувати, наприклад, глобальна урбаністична 

концепція екуменополіса, тобто єдиного земного міста з 

окремих елементів, трансполій, що являють собою 

лінійне еко-місто, подібне до концепції міста К. Танге, з 

його комунікаційною центральною лінією і ―стінами‖ 

по сторонам від неї. Питання реалізації таких міст як 

єдиної системи залежить від консолідації всього 

людства, а успіх таких утопічних ідей – від рівня 

реформації сфер життя(економіка, устрій, політика), а 

до того часу такі міста  будуть локальним явищем і 

експериментом, обмеженими в реалізації 
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Анотація — Розглядається проблема інтер'єру лікарень, 

а саме роль світла, кольору та текстури. Спираючись на 

іноземний досвід аналізується вплив дизайну на психологію 

людини та її самопочуття, а також доцільність використання 

спеціальних елементів в інтер’єри лікарні. 
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 ВСТУП 

Дизайн лікарні безпосередньо впливає на здоров‘я 
пацієнтів, тому якщо вірно використовувати світло, колір 
та фактуру можна створити середовище, яке буде 
поліпшувати стан хворих, а не навпаки. Більшість 
розвинених країн давно вже відійшла від так званого 
«стерильного» декору, що не дає відчуття комфорту та 
затишку, і використовує спеціальні елементи дизайну. 
Маючи більшість лікарень ―радянського типу‖, в Україні 
дуже не вистачає оригінальності саме у сфері дизайну 
інтер‘єру лікарень. 

ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ ЛІКАРЕНЬ 

Деякі з найбільш успішних інтер'єрів охорони здоров'я 
візуально наближують до навколишнього природного 
середовища. Беручи ідею дизайну  від місцевих пейзажів, 
дизайнери можуть реалізувати проекти, в яких пацієнти 
будуть відчувати себе більш комфортно, а персонал 
працюватиме краще. Для цього необхідно ефективно 
використовувати такі елементи інтер'єру як світло, колір та 
фактура. 

Штучне освітлення, як і природне, якщо воно 
розроблено належним чином може позитивно впливати на 
людей. Наприклад, стелі мають бути легкими в кольорі та 
яскраво освітлені. Підсвітку підлоги навпаки слід уникати. 
Це знижує здатність ясно бачити. Люди інстинктивно 
рухаються до світла, тому воно також може допомогти 
орієнтуватися в складному лабіринті коридорів. Не менш 
доцільним є використання проекцій, які можуть нести на 
собі роль як розважальну, так й інформативну. 

 Колір завжди був важливим компонентом в установах 
догляду за дітьми, але застосування кольору однаково 
важливо для людей будь-якого віку. Потрібно 
використовувати різні відтінки, як теплі так і холодні тони, 
і змінювати насиченість кольору. Вважається, що 
однотонні колірні гами найбільш заспокійливі, проте вони 
є ―прісними та нудними‖.  

Використання кольору в дизайні лікарні має безліч 
застосувань. Колір може допомогти пацієнтам краще 
орієнтуватися. Крім того, колір, як відомо, пов'язаний з 
настроєм. Використовуючи правильні кольори в залах 
очікування, оглядових кабінетів, прихожих або в палатах 
можуть мати певний вплив на пацієнта, рівень мотивації та 
стрес. Також необхідно використовувати малюнки або ж 
фрески на стінах, особливо в дитячих відділеннях. Це 
допоможе дітям не боятися лікарень, а навпаки діти з 
задоволенням будуть знаходитися в такому просторі. 

Ще одним важливим елементом дизайну, який має 
вплив не тільки на психіку, а й на фізичний стан, є 
фактура. Фактуру найбільш яскраво можна 
продемонструвати на прикладі підлоги. Люди різного віку 
відчувають себе більш комфортно при ходьбі по твердій 
землі. Підлога середнього або середньо-темного кольору і 
тону найкраще підходять в медичних установах. Вона не 
повинна бути яскравою або білою. Поверхня не повинна 
бути добре відполірована, слизькою, мати глянсове 
покриття. Найкраще покриття в цьому випадку килим. Це 
забезпечує відмінне зчеплення, без відблисків і без 
жодного ризику посковзнутися, і страх падіння 
знижується. Килим також допомагає співробітникам 
звести до мінімуму втому ніг. Він знижує і поглинає 
зовнішні шуми. 

Фактуру також доцільно використовувати на стінах, це 
допоможе орієнтуватися у просторі людям з поганим 
зором. 

Мета полягає в тому, щоб захопити діапазон кольорів, 
відтінків, фактур і форм - в різноманітності природних 
елементів, які являють собою єдине ціле. Якщо зробити 
належним чином, людський розум, тіло і дух інстинктивно 
реагуватиме позитивно. 

ВИСНОВОК 

Проект інтер'єру лікарні охоплює безліч різних 
елементів, деталей і рішень, від меблів і освітлення до 
підлогових покриттів. Застосовуючи ці принципи 
освітлення, кольору і фактури, дизайнер може успішно 
використовувати ці елементи, щоб покращувати комфорт, 
затишок та стан здоров‘я пацієнтів. 
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 ВСТУП 

Конструктивізм виник у 20-30 рр. ХХ століття в Росії 
на противагу витонченому мистецтву модерну. 
Конструктивісти запропонували абсолютно новий погляд 
на предмети меблів. Відкинувши все зайве, залишили 
тільки пряме призначення. На Заході ідеї конструктивізму 
та функціоналізму розвивали архітектори та дизайнери 
«Баухауза». Естетика стилю конструктивізм 
використовується в світовому дизайні і до сьогодні для 
створення сучасних меблів. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Простота меблів, стала дуже зручною і при її 
виготовленні. Люди, які під час воїн лишилися будинку та  
звичного комфорту, потребували звичайних речей. Тому, 
для фабрики було вигідно випускати продукцію в більших 
кількостях. А це стало можливо лише після того, як сама 
продукція зазнала значних змін, тобто втратила абсолютно 
всі декоративні деталі. 

Меблі в стилі конструктивізму відрізняються виключно 
утилітарними формами та максимальною 
функціональністю і простотою. Матеріали для таких 
меблів є дешевими та досить розповсюдженими, а саме: 
пластик, скло, сплави, дерево недорогих порід. А для 
оббивки використовували синтетичні тканини, або штучну 
шкіру. Отже, конструктивізм –це перш за все доступність. 

Декор меблів цього стилю полягав у фарбуванні, 
переважно у яскраві контрастні кольори. Колірна гамма 
дуже проста і не зазнає змін. У палітру входять такі 
кольори: білий, сірий, чорний, червоний, жовтий та синій. 
Причому вони повинні бути в чистому вигляді, ні в якому 
разі не розбавлені. 

     Прикладом конструктивізму можна назвати крісло 
PAIMIO, фінського архітектора А. Аалто. Через його 
функціональність та відсутність нагромадженого декору. 
Цей витвір і до сьогодні актуальний та користується 
попитом.  

      Програмним виробом для конструктивізму є 
відомий стілець Г. Рітвельда, створений за кольоровою 
гаммою картин Мондріана. Єдиний недолік такого виробу 
–він позбавлений комфорту, функціональності, та через 
свою форму, вираженість роботи конструкції, простоту 
матеріалу, поєднання кольорів був названий «прибором 
для сидіння». 

      Основні риси цього стилю – легкість, 
функціональність і практичність, але при цьому є місце 
для яскравих несподіваних рішень. 

     Особливу роль в інтер‘єрі конструктивісти надавали 
саме стільцю. Вважалося, що під час проектування 
дизайну приміщення та предметного середовища, потрібно 
враховувати конструкцію стільців та відштовхуватися від 
їх розташування. Стілець являвся основним об‘єктом 
експериментів у дизайні меблів, через різноманітність 
форм та матеріалів, які можна застосовувати, не втрачаючи 
функції.  

Конструктивісти прагнули полегшити інтер'єр, звівши 
до мінімуму предмети меблів, що призначалася для 
зберігання речей. Різного роду шафи і комоди все менше і 
менше виконували якусь естетичну функцію в інтер'єрі. 
Зрештою, конструктивісти придумали, як відволікти увагу 
від масивних меблів для зберігання речей. Вони почали 
вбудовувати шафи в стінні отвори, розміщувати по кілька 
шаф поспіль, так, щоб вони виглядали, як єдина стіна і 
практично не привертали увагу. Такий задум і досі є 
популярним та часто використовується в малогабаритних 
приміщеннях. 

      Конструктивісти розглядали конструкцію будь-
якого предмета, як виразник його художньої образності. 
Вони звертали багато уваги на дослідження у сфері 
матеріалу предмета, тобто намагалися знайти 
взаємозв'язок між матеріалом предмета і його природною 
формою. 

     Дуже корисним і важливим, в тому числі і для 
сучасного дизайну меблів, є їх напрацювання у сфері 
специфіки роботи над різними матеріалами в 
конструюванні меблів. 

Із сучасних меблів в стилі конструктивізм є відомі 
столи, де стільниця скляна, а основа імітує пересічні балки 
і труби. Матеріалом слугує хромований чи матовий метал, 
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або дерево. Особливістю цього столу – ніжки  які 
перетинаються (або з'єднуються) між собою  

ВИСНОВКИ 

Анрі ван де Вельде вважав – «Прекрасне має 
народжуватися з художніх особливостей самих  предметів, 
їх виразності форми, конструкція речі в своїй суті вже має 

декоративні властивості».  На мою думку, саме цей вислів 
характерний для конструктивізму.   
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 ВСТУП 

Актуальність теми визначається не лише складною 
ситуацією на сході України (як одна з причин надзвичайно 
стрімкого зросту дітей-інвалідів), а й незацікавленістю 
держави у підтриманні цих дітей, у несвоєчасній 
діагностиці, відсутності належного лікування та контролю 
за цими хворими, відсутності медичного устаткування та 
спеціально навчених людей.  

Метою дослідження є розроблення принципів 
проектування, що допоможуть створити комплексний 
центр соціальної реабілітації дітей з функціональними 
обмеженнями. 

ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

За останніми даними статистики Міністерства людей із 
особливими потребами налічується 2,8 млн осіб. З них 154 
тис. дітей-інвалідів, що становить 6% від загальної 
кількості. 

 

Проблема, головним чином, полягає у відсутності 
спеціального обладнання, яке дозволяє людям з 
обмеженими можливостями пересуватися і вести 
повноцінний спосіб життя. І якщо в країнах ЄС давно 
працюють спеціальні правила і норми проектування, без 
яких жодна споруда не приймається муніципальними 
властями, то в Україні ці правила забудовники, судячи з 
усього, успішно обходять. У той же час фахівці 
відзначають недостатню роботу органів соціального 
захисту з інформування людей з особливими потребами. 

Всі перераховані вище проблеми обґрунтовують 
необхідність здійснення спеціальних програм комплексної 

реабілітації та повинні включати наступні основні 
напрямки та, відповідно, корпуси: медичний, спортивний, 
гостьовий, навчальний, анімалотерапевтичний. [1] 

ВАРІАНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

В ході дослідження була запропонована ідея створення 
спеціалізованого центру для дітей, де будуть максимально 
враховані принципи комплексної реабілітації. 

При проектуванні житлових, громадських, виробничих 
і транспортних будівель і споруд слід враховувати 
можливості використання їх інвалідами, в тому числі ті, 
що  пересуваються за допомогою крісел-колясок або інших 
допоміжних засобів і пристосувань. Квартири, що 
призначені для пересування кріслами-колясками та 
інвалідів з сім'ями слід розташовувати, як правило, на 
першому поверсі. Другий поверх в таких випадках може 
бути відданий під потреби батьків, що не потребують 
пересування колясками. 

Формування архітектурно-художнього образу 
реабілітаційного центру пов‘язане з тим фактором, що 
комплекс призначено для дітей з фізичними чи 
розумовими вадами та своєю психологією. Він може мати 
символічний характер, викликати у дітей різні асоціації з 
тваринного чи рослинного світу, а архітектура повинна 
бути дуже виразною та максимально зрозумілою для 
сприйняття. 

Висновок: Отже, створення такого центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів стане одним з небагатьох в 
Україні, що буде виконувати комплексну адаптацію та 
лікування молодшої категорії населення. У ньому повинні 
проводитись наукові тренінги, навчання дітей (та їх 
батьків) як адаптуватись в сучасному суспільстві, мають 
бути місця для проживання (щоб максимально полегшити 
перебування в центрі). Центр зможе приймати зарубіжних 
гостей, у яких також буде змога деякий час проживати на 
території центру. 
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Анотація — Наведені результати дослідження  сучасного 

досвіду будівництва та експлуатації готелів в аеропортах, 

впровадження політики енергозбереження. В якості об’єктів 

дослідження обрані п’ять аеротелів, побудованих упродовж 

2004-2012 рр. в аеропортах різних частин світу.  

Ключові слова — аеропорти, готелі, аеротелі, 

архітектура, енергоефективність.  

ВСТУП 

Готельні послуги є невід‘ємною складовою діяльності 
підприємств, пов‘язаних з авіаційними перевезеннями. 
Аеропорт – складне за функціями транспортне 
підприємство, діяльність якого супроводжується значними 
витратами енергоресурсів та потребує постійного 
контролю за впливом на довкілля.    Тому, одна із 
основних вимог – розміщення аеротелю у сприятливих 
екологічних умовах – набуває особливої уваги ще на стадії 
проектування.  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Готелі в аеропортах (аеротелі) можуть мати різні 
категорії, місткість, поверховість, але містобудівні, 
архітектурно-планувальні та інженерні рішення повинні 
створювати сприятливі умови перебування у них. 

Підвищення енергоефективності функціонування 
аеропортів – один із напрямків зменшення техногенного 
навантаження на довкілля. Сучасна практика будівництва 
та експлуатації налічує значну кількість прикладів 
успішної реалізації політики енергоефективності та 
зниження експлуатаційних витрат у терміналах аеропортів. 
Але це актуально не тільки для об‘єктів інфраструктури 
аеродромів та аеропортів, а також й для об‘єктів, 
розташованих на території аеропорту або поряд з ними, які 
забезпечують на комерційній основі надання сервісних 
неавіаційних послуг (торгівля, паркування автомобілів, 
готельні послуги тощо). 

Значна частина аеротелів побудована впродовж 
останнього десятиріччя, тому рівень послуг, які надаються 
ними, дуже високий – відповідає категоріям ****, *****. 

 В якості об‘єктів дослідження обрано 5 аеротелів 
категорії **** та *****: Crowne Plaza Changi Airport, Regal 

Airport Hotel, Mövenpick Hotel Bahrain, Fairmont Vancouver 
Airport,  Hilton Munich Airport,  які побудовані впродовж 
1994-2012 рр. в аеропортах різних частин світу. За станом 
на вересень 2016 р. базові для об‘єктів дослідження 
аеропорти  серед 170 аеропортів світу – добровільних 
учасників Airport Carbon Accreditation, які зобов'язалися 
скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу та стати 
вуглецево-нейтральними. Кожний із них має різні рівні 
акредитації, але активно впроваджує заходи,  спрямовані 
на скорочення викидів вуглекислого газу та ефективне 
управління енерговитратами для впровадження 
низьковуглецевих технологій. Серед вимог щодо 
отримання вищого рівня акредитації – співпраця зі 
сторонніми зацікавленими організаціями, які працюють в 
аеропорту, стосовно зменшення впливу їх діяльності на 
довкілля. Не виключенням є й обрані підприємства 
готельного бізнесу.  

Успішна реалізація програм ефективного використання 
енергії аеротелями підтверджується результатам 
акредитацій. Наприклад, Regal Airport Hotel  у 2012 р. 
офіційно підтвердив ефективність впровадження заходів 
щодо врахування та контролю викидів парникових газів у 
відповідності до ISO14064:2006; впродовж 2014-2015 рр. 
активно впроваджує систему енергетичного менеджменту 
за вимогами ISO50001:2011. Mövenpick Hotel Bahrain – 
одним  із перших отримав сертифікат Green Globe у сфері 
надання готельних та курортних послуг. 

Створення комфортних умов проживання та 
відпочинку в умовах діючого авіапідприємства потребує 
значних енергетичних витрат, ефективне   управління 
якими потребує від керівництва аеротелей інтеграції з 
базовим аеропортом стосовно впровадження 
низьковуглецевих технологій [1, 2].  
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Анотація — Особливість архітектурної спадщини міста – 

багатонаціональний характер, історично зумовлений 

важливим значенням середньовічного Львова в міжнародній 

торгівлі. Львів'яни люди духовні і про це свідчить ставлення 

до історії їх міста та пам'яток культури. 

Ключові слова — архітектура, економіка, дизайн, кава, 

свято. 

ВСТУП 

Львівщина традиційно була областю, де перспективи 
туристичної індустрії були і залишаються одними з 
найкращих в Україні. Тут також умовна межа між світом 
католицизму та православ‘я. І в умовах всього цього 
«прикордоння» Львів завжди був мполіконфесійним та 
мультикультурним, де все його розмаїття мирно й успішно 
співуживалося та розвивалося. Це справжня культурна 
столиця та душа України…Понад половина всіх пам‘яток 
архітектури України знаходяться саме у Львові 

Львів- це багатонаціональне місто. Вплив різних 
національностей на культуру. Візантійська основа на яку 
накладено вплив  польської, німецької, єврейської, 
радянської, російської культури. Через Львів "йшли" в 
Україну католицизм, протестантизм, контреформація і. т. 
д.  

Раніше Львів був найбільшим містом на кордоні між 
Австро-Угорською та Російською імперіями. Поряд з 
корінним українським населенням тут жили й трудилися 
вірменські купці та ремісники, німці, поляки, євреї, 
працювали італійські майстри-будівничі  

Жителі міста з європейським менталітетом. Вплив 
сусідніх держав на культуру. Сучасне життя в умовах 
міста з стародавньою історією.Сучасність не закриває 
історію міста, як в Києві, а навпаки-підкреслює її.  

Поширенню культурних взаємозв'язків сприяли жваві 
міграційні процеси в середовищі талановитих 
будівельників та майстрів живопису. Прибульці з чужих 
країн приносили з собою свої звичаї та художні традиції, 
які, зіткнувшись зі стійкими місцевими руськими 
традиціями, сприяли утворенню нових, своєрідних 
мистецьких цінностей, що й залягли в основу 
неповторного архітектурного обличчя Львова.  

Кава і шоколад-візитівки Львова,котрі піднесені до 
рангу мистецтва.  

І саме на австрійський період (особливо 19 століття) 
припадає "кавовий бум". Згодом каву п'ють не тільки 
приватно, а й публічно (себто у спеціяльних кавових 
закладах - кав'ярнях)..Стереотип, що львів‘яни п‘ють 
постійно каву, виник у радянські часи.   

Місто митців, культури та різноманітних фестевалей. 
Жителі,які нікуди не поспішають і не занепадають 
духовно. Економічні чинники розвитку духовності 
львів'ян.  

За формулою «хліба та видовищ» Львів дає своїм 
гостям усього сповна. Стосовно видовищ, то тут направду 
вміють «фестивалити». Область має немпогане єкономічне 
підгрунтя, що також прямо впливає на духовний чинник 
людини. Усуміші з вдалим географічним положенням, яке 
впливає на культуру і не дивно, що львів‘яни справжні 
європейці.   

Львів-місто святкувань і тематичних кафе, які 
підкреслюють історію та багатонаціональність міста. 
Дизайн-рішення і концепція львівських закладів суттєво 
вирізняється оригінальністю і є складовою художнього 
самообліку  

Взагалі дизайн-концепція львівських закладів набагато 
цікавіша ніж у Києві. Вони беруть увагу туристів саме 
видовищами і міні-виставами у яких ти теж приймаєш 
участь. Також в їхніх закладах харчування дуже цікаві 
інтре‘єри, котрі не завжди відповідають конкретному 
стилю, бо вони по- львівському самобутні та неповторні. 
Саме в таких деталях виражається надзвичайна творчість 
цих людей. Вони створюють не під «копірку», а 
придумують зовсім свій особливий дизайн  
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Анотація. На прикладі студентських дизайн-проектів 

шафи-перегородки розглянуто типи, засоби та прийоми 

побудови фронтальної композиції. Виявлено залежність 

використання певних типів, засобів та прийомів побудови 

фронтальної композиції від функціонального призначення 

шафи-перегородки.  

Ключові слова — фронтальна композиція; шафа-

перегородка; дизайн; засоби та прийоми побудови.  

Фронтальна композиція використовується в багатьох сферах 

архітектури та дизайну, особливо в проектуванні меблів: шафи, 

полички, шафи-перегородки. 

 Фронтальною називається композиція, яка розвивається 

вздовж двох фронтальних координат: горизонтальної та 

вертикальної. Глибинна координата настільки незначна, що 

підпорядковується їм. Тобто у фронтальній композиції основні 

координати довжина та висота значно перевищують третю – 

глибину (або ширину). Основна вимога, яка повинна 

враховуватися при створенні фронтальної композиції, — це 

її площинний характер, відчуття площини як цілого 

незалежно від того, абсолютна це площина або це форма 

барельєфного або горельєфного характеру, і незалежно від 

того, якої форми ця площина (квадрат, прямокутник, коло 

тощо.) 

     У фронтальній композиції  може переважати або 

образний характер  або структурний характер, виражений 

у формальних відносинах елементів композиції. Але 

композиція завжди є поняттям організуючим, і тому вона 

органічно поєднує в собі обидві сторони, — і 

закономірності її побудови підпорядковані закону 

гармонійної єдності змісту та форми.  
Головною метою вправи на побудову фронтальної 

композиції є створення гармонійної функціональної 
фронтальної композиції на прикладі шафи-перегородки, 
яка має дві основні функції: зберігання предметів та 
відокремлення різних зон простору. Особливо важливим є 
призначення шафи-перегородки для певного типу 
приміщення, яких було запропоновано чотири: 

1. Житло (шафа–перегородка має відокремити 
вітальню від кухні або спальню від кабінету);  

2. Приміщення для громадського харчування або 
розважальні приміщення, наприклад, кафе, арт-
кафе, дискотеки, ресторани (шафа-перегородка має 
відокремити розважальну зону від зони 
громадського харчування); 

3. Дитячий садок (шафа-перегородка має відокремити 
ігрову зону від зони навчання); 

4. Офіс (шафа-перегородка має відокремити робочі 
зони від зони презентацій). 

В усіх чотирьох типах приміщень були використані 
переважно горизонтальні або наближені до квадрату види 
композиції, і лише в житловім приміщенні, де шафа-
перегородка відокремлює кабінет від спальні та в офісі був 
використаний вертикальний вид фронтальної композиції.         
Шафи-перегородки призначені для житла та офісу були 
побудовані як виключно структурні композиції, виконані в 
простих статичних, нюансних, геометричних формах з 
переважанням метричних повторів елементів. Основні 
прийоми побудови композиції: примикання, інтервали , 
нахил, врізка. 

Шафи-перегородки призначені для дитячого садка були 
меншими за розмірами, побудовані як образні композиції з 
певним емоційним характером, вони часто включали  
гойдалки або інші ігрові елементи. За формою - переважно 
криволінійні, ритмічні, з вираженими контрастними 
елементами. Основні прийоми побудови: примикання, 
інтервали, нахил, поворот, врізка. 

Шафи-перегородки призначені для приміщень 
розважального характеру або громадського харчування 
часто мали одночасно і образний і структурний характер, 
динамічні криволінійні форми, ритмічні повтори 
елементів, та були побудовані на яскраво виражених 
контрастах. Основні прийоми побудови: примикання, 
врізка, інтервали, нахил, поворот, перспективні ілюзії. 

Висновки. Художній образ, форма, розміри та 
домінування тих чи інших засобів та прийомів побудови 
фронтальної  композиції в дизайні шафи-перегородки 
перш за все  залежить від її призначення (функції), в 
даному випадку від призначення приміщення для якого  
проектується шафа-перегородка, а також від характеру 
плану, форм, розмірів та стилістики приміщення. 
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Анотація — висвітлюється актуальна в світі проблема, 

пов’язана з необхідністю знесення висотних будівель, що 

втратили свою функціональну цінність. 

Ключові слова — хмарочос; знесення; техноллогія. 

 ВСТУП 

У великих містах поширене будівництво 
багатоповерхівок та хмарочосів, які не завжди гармонують 
з оточуючим середовищем або знаходяться в місцях 
історичної забудови. Вразі з‘ясування того факту, що це 
дійсно незаконне будівництво з точки зору міської 
забудови (містобудівної ситуації), невідповідності 
генеральному плану та візуального несприйняття, такі 
забудови підлягають знесенню або перебудові.  

Перебудова передбачає дотримання допустимої 
поверховості з урахуванням архітектурного стилю даної 
місцевості (наприклад, зняття декількох поверхів). 
Знесення передбачає повернення до попереднього вигляду 
містобудівної ситуації. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Розглянувши методи знесення хмарочосів у різних 
країнах, слід визначити найбільш актуальні та економічно 
обґрунтовані методи. 

Найбільш актуальніші методи знесення: 

 Нова технологія демонтажу японської корпорації 
«Taisei» (Ecological Reproduction System (Tecorep); 

 Технологія компанії «Kajima Corporation» (схожа на 
попередню); 

 Ядерне знесення (не раціональне). 

Демонтаж старих будівель, особливо висотних, є, як 
правило, дуже гучним і брудним виробничим процесом. 

Фахівці японської корпорації «Taisei» запропонували 
інноваційний спосіб для знесення хмарочосів. Нова 
технологія демонтажу висотки дозволяє не тільки 
позбутися від шуму і пилу, але і зберегти значну частину 
будівельних матеріалів цілими, і навіть, отримати 
додаткову енергію від самого процесу зносу [1]. 

Наразі в будівництві найбільш широко застосовуються 
руйнівні способи демонтажу за допомогою важкої 
техніки, вибухових речовин і відбійних молотків. Всі вони 
є дуже гучними і запорошеними, до того ж, не 
раціональними методами.  

Нова технологія, вже була використана в Токіо для 
знесення старої будівлі «Grand Prince Hotel Akasaka» 
висотою 460 футів, що значно більш витончено і 
екологічно чисто. Будівельна компанія використовує 
великі рухомі платформи – кондуктори і потужні крани, 
що генерують електроенергію безпосередньо від самого 
спуску демонтованих конструкцій, поверх за поверхом. 

Суть методу полягає в тому, щоб зберегти всі 
будівельні матеріали, які можуть повторно 
використовуватися. Роботи ведуться послідовно зверху 
вниз, забезпечуючи чіткий порядок на робочому місці. 
Загальна висота будівлі зменшується. При цьому 
зберігається до останнього дах будівлі. Виробництво 
демонтажних робіт не залежить від погодних умов. 

Фахівці порахували, що за допомогою нової технології, 
запиленість знижується на 90%, а рівень шуму знаходиться 
в межах від 17 до 23 децибел. Завдяки використанню 
поновлюваних джерел енергії на 85% зменшуються викиди 
вуглекислого газу [2, 3]. 

Зважаючи на світовий досвід, слід констатувати, шо 
вивчення та аналіз методів знесення дає можливість в 
подальшому більш активно розглядати ситуації з 
незаконним будівництвом та більш рішучіше реагувати на 
будівництво хмарочосів в невідповідних місцях. 

ВИСНОВКИ 

Київ займає шосте місце за кількістю хмарочосів у 
світі, та перше в Європі (згідно з даними сайту 
skyscraperpage). У нашому випадку це не є плюс, оскільки 
більшість хмарочосів розташовані хаотично по всій 
території міста, включно в історичній забудові. Тому в 
містобудуванні Києва доцільно швидко реагувати на 
незаконне будівництво та сміливіше приймати рішення 
щодо знесення таких будівель, найбільш раціональними 
методами, які не зашкодять оточуючому середовищі та 
будуть найбільш економічними. 
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Анотація — розглянуто життєвий та творчий шлях 

відомого італійського дизайнера та архітектора Віко 

Маджістретті, який творив в середині 20-го століття і 

кардинально відрізнявся від своїх сучасників. Проаналізовано 

розробки майстра в галузі промислового дизайну. 

Ключові слова — промисловий дизайн, формоутворення, 

лаконічність, ергономіка. 

ВСТУП 

Для дизайнера немає нецікавих тем - Маджістретті з 
однаковим захопленням проектував меблі та світильники, 
друкарські машинки, і навіть дверні ручки, і в кожному 
своєму творінні він шукав відповідь на питання: яку роль 
відіграє цей предмет в житті людини? 

Архітектор, дизайнер, урбаніст, викладач, він 
найбільше відомий як творець предметів меблів та 
архітектурних споруд. Сам Віко пояснював це тим, що в 
період між 1945 і 1970 роками «велика» архітектура Італії 
переживала кризу і казав: “Краще створити маленькі 
об’єкти, які знадобляться величезній кількості людей, ніж 
звести будинок, в якому будуть жити декілька чоловік”. 

БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 

Народився 06.10.1920 року в Мілані. Маджістретті 
навчався на архітектурному факультеті Міланського 
політехнічного університету. Згодом почав працювати в 
студії батька. У 1946 році майбутнє світило промислового 
дизайну взяв участь в італійському меблевому шоу 
―REUNION‖ в рамках Міланського Трієналє, де 
продемонстрував шезлонг і книжкову шафу, що 
складалася з полиць, закріплених на металевих трубах. 

Співпрацює з такими компаніями як  Cassina, O-luce, 
Artemina, De Padova. У 1948 році заснував Асоціацію 
Промислового Дизайну. У тому ж році виставлявся на 
шоу, організованому Fede Cheti, яке включало роботи 
провідних тогочасних італійських дизайнерів. Внеском 
Віко була книжкова шафа, схожа на сходи, і маленький 
стіл, який пізніше був запущений у виробництво 
компанією Azuucena [1]. 

ОСНОВНІ ПРАЦІ 

В бурхливому світі італійського дизайну Віко був 
―білою вороною‖. ―Рентабельність, функціональність та 
хороший смак‖ – ось творче кредо майстра. Його творіння 
добре приймаються в усьому світі, і їх завжди 

супроводжує комерційний успіх. Секрет цього успіху 
полягає в тому, що майстру в своїй творчості вдається 
уникати крайнощів. Незважаючи на те, що розквіт творчої 
діяльності Віко припав на час відомого «конфлікту 
поколінь», в його роботах немає провокації або навмисної 
банальності, як у більшості молодих і радикально 
налаштованих дизайнерів. 

Своєю головною роботою він вважав стілець Carimate, 
спроектований у 1959 році для однойменного гольф-
клубу (рис.1). Незабаром Віко проектує стіл ―Selena‖, 
спинка та ніжки якого були відлиті з культового на той 
момент пластику. Щоб стілець був одночасно гарним і 
функціональним, дизайнер знаходить цікаве технічне 
рішення - ніжки  являють собою 5-подбіно складений лист 
пластмаси. На початку 70-х Маджістретті створює 
світильник «Chimera», який представляє собою виразну 
пластичну форму, швидше скульптуру, ніж світильник, 
романтичну і загадкову. Цей виріб швидко побив всі 
рекорди завдяки новизні своєї форми. В 70-і роки лінії 
стають простими, а проблеми ергономіки набувають 
великого значення. Маджістретті проектує диван 
«Maralunga» (1973 рік), спинка і підлокітники якого - м'які 
подушки, які змінюють своє положення, створюючи 
оптимальні умови для людського тіла [2]. 

Вісімдесят відсотків того, що створив Віко до цих пір 
випускається, а його роботи виставляються на всіх 
найвідоміших виставках Італії, Європи, США та Японії. 
Праці Людовіко є найкращим прикладом того, що світ 
навколо може поєднувати в собі красу та простоту! 

 

Рис. 1. Ескізи розробок. стілець Carimate. Віко Маджістретті 
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 ВСТУП 

Є речі, які не втрачають своєї актуальності навіть після 
закінчення декількох десятків років - вони стають 
класикою, яка навряд чи колись вийде з моди. Є стільці, 
які зуміли пройти випробування часом і стати іконами 
дизайну. Вони легко впізнаванні, і дуже добре знайомі. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА ВИКОРИСТАННЯ 

A. Стародавній Єгипет  

Винахідниками стільця вважаються стародавні 

єгиптяни. Вони ж придумали підлокітники, які надали 

стільця урочистий вигляд, таким чином з'явився трон 

(рис. 1). 

Рис. 1. Стілець трон. 

B. Стародавня Греція 

Збереглися зображення стільця і ложа, що представляє 

собою неглибокий ящик на ніжках (рис. 2). 

C. Стародавній Рим 
У стародавньому Римі складаний табурет був 

атрибутом суддів. Як символ влади табурет завжди 
знаходився поряд, носив його за чиновником з місця на 
місце раб (рис. 3). 

D. Середньовічння 

У середні віки з'являються купці-міняйли. Сидять вони 

спочатку на скринях, які в наслідку перетворюються в 

табуретку. До нього для зручності прикріплюють спинку і 

ручки-підлокітники (рис. 4). 

E. Стілець бароко 

Меблі для сидіння стилю бароко відрізняється швидше 
багатством декоративних рішень, ніж різноманітністю 
типів. В окремих випадках під рясним різьбленим декором 

 
 

Рис. 2. Стілець для лежання. 

  

Рис. 3. Рим. Стілець   

 

 

 

Рис. 4. Середньовіччя. Стілець. 
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спинок і ніжок легко розпізнається форма простого по 
конструкції ренесансного дощатого стільця. Багатий 
фігурно-орнаментальний декор - невід'ємна частина всіх 
стільців епохи бароко (рис. 5). 

F. «Крилате» крісло  

Крісло з вухами - чудо домашнього комфорту, м'яке, 
глибоке, з «вухами» в головах. Майже всі «крилаті» крісла 
дуже легкі, тому навіть жінка може без зусиль 
переставляти їх. В 1958 р. Арне Якобсен розробив крісло 
яйце (рис. 6). 

 

G. Стілець класицизму 

Серед виробів англійських меблів в стилі класицизму, 
виготовлених за проектами Адама, великою 
різноманітністю відрізняються меблі для сидіння - дуже 
легкі стільці і крісла з ажурними, оббитими або плетеними 
спинками овальної, круглої і прямокутної форми; крісла і 
канапе, форми яких сягають безпосередньо до античних 
зразків (рис. 7). 

Стілець зі спинкою у вигляді щита популяризованому 
Джорджем Хеплуайта (рис. 8). 

H. Стілець Тонета 

У 1830 році - перші досліди по гнуттю деревини. 
Після витримування деревини на пару або в киплячій воді, 
їй надавали будь-яку бажану форму. У 1841 році Тоне 
запатентував пристрій для гнуття деревини під паром. 
Стілець фірми братів Тоне (рис. 9), створений в 1853 році, 
став неймовірно популярним в епоху появи потреби в 
масових предметах меблів «Віденські стільці» модерн 
(рис. 10). 

  

Рис. 7. Класицизм Рис. 8. Зі спинкою-щитом 

  

Рис. 9. Стілець Тонета Рис. 10. Віденські стільці 

I. Меблі в стилі хай-тек 

Хай-тек один з наймодніших стилів, як в меблів, так і 
в загальному інтер'єрі квартири. Інтер'єр в цьому стилі 
характеризується використанням скла, металу і пластика. 
Перше і, напевно, головне правило для меблів в інтер'єрі 
стилю хай-тек - її повинно бути мінімум, вони зручні та 
практичні. Конструкції повинні бути легкими, форми - 
чіткими та геометричними. 

J. Мінімалізм 

Мінімалізм є сучасною інтерпретацією стародавнього 
стилю. Для дизайну інтер'єру мінімалізму характерні 
гранична лаконічність форм, практично повна відсутність 
декору, орнаментів або деталювання оздоблення, 
раціоналізм і гранична функціональність. 

  

Рис. 11. Меблі в стилі хай-тек 

     

Рис. 12. Мінімалізм 
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Рис. 5. Стілець бароко 

   

Крісло з вухами Пластиковий варіант крісло яйце 

Рис. 6. «Крилате» крісло 
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Анотація — розглянуто особливості архітектурно-

планувальної організації житлової забудови підвищеної 

щільності, запропоновано прийоми організації житлової 

забудови підвищеної щільності без порушення комфортності 

житлового середовища. 

Ключові слова: житлова забудова, підвищена щільність, 

комфортність. 

Вступ. Безперервне зростання населення потребує 

земельні ресурси, в тому числі й житловий простір. 

Враховуючи наслідки економічних криз, число сімей, які 

можуть собі дозволити індивідуальний будинок із 

садибною ділянкою досягає мінімуму. До того ж, 

малоповерхова забудова житловими будинками не 

створює відповідної щільності населення та може 

розташовуватись хіба що на периферії сучасного міста. 

Високоповерхові будівлі, у свою чергу, руйнують 

візуальне сприйняття міста, історичні частини та 

негативно впливають на людину. 

Основний матеріал. Щільність населення вимірює, 

наскільки воно розповсюджене на певній території. 

Інтенсивне заселення територій завжди несло в собі 

позитивні і негативні наслідки. З однієї сторони, 

проектування з принципами підвищеної щільності є 

компактнішим, дозволяє економити земні ресурси. З іншої 

сторони, прослідковуються певні недоліки, такі як 

підвищення шуму і зменшення приватності.  

Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвідів 

проектування високощільної житлової забудови. Основні 

прийоми підвищення щільності забудови: 

 Ефективне планування і залучення максимуму 

земельного фонду; 

 Чітке розділення транспортних і пішохідних зон, 

відсутність доступу автомобілів у внутрішні 

двори; 

 Блокованість забудови, що розмежовує 

громадський і особистий простір; 

 Громадська функція, торгівельні установи і 

побутове забезпечення на перших поверхах; 

 Проектування квартир на основі гнучкого 

планування, індивідуального для кожного 

мешканця.  

Особистий вклад автора. Концепція житлової 

забудови полягає в тому, що спорудження ведеться не 

окремими будинками, секціями чи блоками, а формується 

з квартир-комірок, які з кожним 

поверхом отримують принаймні одну 

відкриту терасу, внаслідок чого 

квартири звужуються догори. (Рис. 1) 

Житло стає комфортабельним за 

рахунок терас і змінної орієнтації. 

Утворення терас для кожної 

квартири дозволяє розкрити вікна як 

мінімум на дві сторони світу, а 

можливість відпочивати, обідати, 

займатися спортом на свіжому 

повітрі або навіть створити міні-сад 

привносять у квартиру перевагу 

приватного будинку. Внутрішні 

дворики мінімізуються, і у найвужчій 

частині можуть досягати 8 м, однак, 

за рахунок пірамідальності забудови 

та змінної поверховості, вони 

поступово розширюються догори, а 

необхідна інсоляція забезпечується. 

Сходові клітини з ліфтовими вузлами 

розташовуються також у внутрішніх 

двориках, а в окремих випадках 

доступ до житла може здійснюватися 

з вулиці. 

Висновки. Отже, проаналізовано 

вітчизняний і зарубіжний досвіди 

підвищення щільності житлової 

забудови та запропоновано прийоми організації житлової 

забудови підвищеної щільності без порушення 

комфортності житлового середовища. Результати даного 

дослідження будуть викристані у дипломному проекті. 
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Анотація — У тезах є стислий опис проектування 

житлових будинків терасного типу, що полягає у 

освоєнні складного рельєфу під будівництво.  

Ключові слова — проектування, терасне житло, 

блоковане житло, складний рельєф, різнорівнева житлова 

забудова, ландшафт. 

ВСТУП 

Актуальність. Великий досвід проектування 

терасного житла котрий накопичений за кордоном, де 

вичерпання вільних земель для будівництва відбулося 

набагато раніше. При цьому великою популярністю 

користується терасна забудова схилів.  

Житлові будинки даного типу, надають можливість 

для організації вільного простору для відпочинку, а 

також дитячих ігрових майданчиків на відкритому 

повітрі, так само як квартири, розташовані на першому 

поверсі з виходом в сад. Озеленення парапетів та 

відкритих терас, шляхом влаштування на них квітників 

та інших елементів озеленення, додатково підвищує 

цінність подібних квартир в житлових будинках 

терасового типу. Тобто, проектування житла терасного 

типу  досить реалістична та актуальна тема на даний 

час.  

Метою є розроблення принципів проектування 

терасованої, різнорівневої житлової забудови, що 

полягає у використанні живописного ландшафту і 

рельєфу місцевості під житловий масив.  

ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Головна мета проектування на територіях із 

складним рельєфом полягає у використанні 

живописного ландшафту і рельєфу місцевості під 

житловий масив таким чином, щоб найбільш сприятливі 

для здоров'я ділянки, одночасно були б  і найбільш 

мальовничими. Також, беручи до уваги, вичерпання 

вільних земель для будівництва, тарасні забудови 

являються вирішенням ситуації, так як можливо 

будувати на непридатних для цього ділянках. 

ВАРІАНТ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Включення в практику проектування і будівництва 

науково обґрунтованих рішень, спеціальних типів 

малоповерхових житлових будинків для складного 

рельєфу, може забезпечити позитивний соціально-

економічний ефект за рахунок підвищення компактності 

міст, збереження цінних для промислового будівництва 

та сільського господарства рівнинних територій, 

підвищення комфорту проживання населення, а також 

розширення композиційних можливостей архітектури. 

Багаторівнева, терасована, невисотна забудова 

вписуватиметься в ландшафт та дозволить мінімізувати 

вплив на рельєф та панорамні види району будівництва.  

При проектуванні терасного типу житлових 

будинків отримана структура будівлі несе риси як 

терасового, так і блокованого житла. Його об'ємно-

просторову структуру можна розглядати як комбінацію 

двох будинків - терасового і блокованого, поставлених 

один на інший.  

Фундаменти будівлі та самі стіни додому є 

підпірними стінами, так як будівлі є частково заглиблені 

в землю. Але, даний тип житла несе за самою деякі 

негативні аспекти у проектуванні, так як інженерні 

комунікації досить ускладняються.  

Висновки: Раціональне використання земель з 

точки зору збереження їх природної унікальності є на 

сьогоднішній день однією з найбільш важливих завдань, 

які ставляться перед архітектором. Особливо актуальна 

ця тема в урбанізованому середовищі. Сьогодні 

проблема ефективного використання рельєфу, як 

правило, залишається без належної уваги. Забудова 

міської території в сучасних умовах найчастіше 

підпорядковується логіці економічної доцільності, що 

саме по собі має на увазі наявність невикористовуваних 

місць і деградацію включених в них природних 

ресурсів. Такими місцями є території зі складним 

рельєфом, які часто мають високі рекреаційні і 

естетичні якості.  
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Анотація — Розглядаються основні способи екологізації 

архітектурного середовища шляхом застосування 

архітектурних методів і прийомів.   

Ключові слова — архітектурне середовище, екологізація 

Актуальність теми доповіді. Техногенний розвиток 
міста, шкідливі викиди в атмосферу, необережне 
використання природних ресурсів призводять до 
порушення природної рівноваги навколишнього 
середовища. В результаті, архітектурне середовище, як 
безпосередній осередок життєдіяльності людини також 
зазнало шкідливих наслідків. Використання в будівництві 
штучних будівельних і оздоблювальних матеріалів 
призводить до негативного впливу на екологію 
архітектурного середовища та різкого погіршення стану 
здоров‘я людей.  

Оскільки основні процеси життєдіяльності людини 
проходять в штучно сформованому середовищі, то постає 
потреба в екологізації та відновленні природності 
архітектурного середовища. Особливої актуальності 
набуло питання впровадження новітніх екологічних 
технологій при будівництві, а ще на етапі архітектурного 
проектування будівель та формування середовища 
відповідно до чинних екологічних вимог та  стандартів, 
розробка і впровадження новітніх методів проектування 
екологічних будівель. 

Україна приєдналася до Всесвітньої ради із зеленого 
будівництва. Тому на правовому рівні постає потреба 
створити систему архітектурного проектування, 
будівництва й оцінювання за показниками, які 
висуваються до «зеленого» будівництва. Актуальною є 
проблема виділення і систематизації засобів екологізації 
архітектурного середовища та їх активна популяризація у 
професійному середовищі архітекторів і будівельників. 

Метою доповіді є виявлення основних напрямів 
екологізації архітектурного середовища. 

Основні результати дослідження. За індексом 
екологічної ефективності країн Україна посідає 44 місце, 
покращивши за 10 років свої результати на 25%.  Хоча ми 
й отримали позитивні ефекти, проте країна  має досить 
низький рівень забезпечення життєздатності екосистем і 
екологічного здоров'я населення. Багато часу людина 
проводить в архітектурному середовищі 
(внутрішньоквартальному і житловому), яке значною 
мірою впливає на стан її здоров‘я.  Погіршення природних 
показників в ньому спричинює потребу у підвищенні 

природовідповідністі (екологічністі) за допомогою різних 
шляхів екологізації.  

 Процес екологізації являє собою системне 
впровадження різноманітних екологічних, архітектурно-
планувальних, технічних, інженерних, економічних 
рішень, які сприяють поліпшенню екологічного стану 
безпосередньо об‘єкту та певної території, шляхом 
максимального збереження природного середовища та 
підвищення ефективності використання природних 
ресурсів. В основі поняття екологізації архітектурного 
середовища лежить відповідний підхід до проектування, 
облаштування та обслуговування елементів середовища 
для зменшення негативного впливу на навколишнє 
середовище і підвищення комфорту життя людей. 

Аналізуючи сучасні екологічні проблеми в 
архітектурному середовищі, можна виокремити два 
основні напрями поліпшення екологічності архітектурного 
середовища: за допомогою архітектурних прийомів та 
супутніх (технічних) заходів. Варіативність прийомів та 
засобів залежить від рівня трансформації існуючого 
середовища, або ж проектування нових будівель та 
формування нового архітектурного середовища. 

До архітектурно-планувальних прийомів екологізації 
належать:  

 орієнтація будівель з урахуванням інсоляції та 
аерації (природно-кліматичних факторів); 

 компактність, що знижує тепловитрати та 
забезпечує герметичність в будівлях та компактні 
об‘ємно-просторові рішення території; 

 вписування об‘єктів в природне середовище зі 
збереженням зелених зон, водойм, загальних 
особливостей рельєфу; 

 планування озеленення у архітектурному 
проектуванні. 

До технічних заходів поліпшення екологічного стану 
архітектурного середовища можна віднести: 

 використання екологічно чистих сертифікованих 
будівельних матеріалів; 

 вторинне використання сировини; 

 енергоефективність будівель, ефективне 
(раціональне) використання енергетичних 
ресурсів: 
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 енергозбереження шляхом зниження 
енергоспоживання  та енерговитрат: 

 залучення  нетрадиційних та відновлювальних 
джерел енергії.  

 Завдання архітектора – застосування дієвих 
екологічних прийомів та заходів, починаючи від 
формування образу, проектування, будівництва та 
безпосередньої експлуатації, створюючи гармонійне 
екологічне архітектурне середовище. За допомогою 
екологізації архітектури можливо створити злагоджений 
симбіоз природи, архітектури та людини. 

Висновки. Сучасні реалії спонукають архітекторів 
проектувати, знаходячи нові цікаві архітектурні рішення, 

на основі екологічних норм. У результаті проведеного 
пошукового дослідження виявлено два основні напрями 
екологізації архітектурного середовища – архітектурні 
прийоми та супутні (технічні) заходи.. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Астафьева О.Е., «Управление знаниями при экологизации 
антропогенной деятельности», Ecological education and ecological 
culture of the population: materials of the II international scientific 
conference on February 25-26, 2014. – Prague: V decko vydavatelsk 
centrum «Sociosf ra – CZ». – 242 стр. 

[2] Тетиор, А.Н. Городская экология: учеб. пособие для вузов/ 
А.Н.Тетиор.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.- 336с.



 

93 

 

Дизайнер ідеального суспільства 
Арне Квінз 

Устінченко М.В. 

Науковий керівник – кандидат, доцент 

Гнатюк Л.Р. 

Університетський коледж  

Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Київ, Україна 

mvustinchenko.uk15@kubg.edu.ua 
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ТВОРЕЦЬ АТМОСТФЕРИ 

Арне Квінз увійшовши в індустрію дизайну 

представивиши світові нестандартні твори мистецтва. 

У 1999 році запустив свою першу лінію меблів PRIMARY 

POUF, його ім'я не сходило зі сторінок інтер'єрних видань. 

Його меблі кинули виклик мінімалізму в дизайні. Сам 

митець казав, що меблі не є самоціллю, а є способом 

життя.  

Арне Квінз позиціонував себе «творцем атмосфери». 

Він вражає нас багатьма масштабними працями як 

«UCHRONIA», «CITYSKAPE», «CAMILLE», що стають 

свідками багатьох приємних моментів між людьми, як і 

зазначив сам автор. 

«Міста схожі на музеї під відкритим небом, це звучить 

як реалізація моєї заповітної мрії; конфронтація з 

глядачем, який щодня оточений мистецтвом. Адже 

мистецтво має позитивний вплив на людину і його 

особистісний ріст, може розширити його горизонти і 

уявлення.» (Арне Квінз) 

Сам Анрі Квінз визнається, що на творчість його 

провокує сильна віра в те, що буде нарешті створено 

ідеальне суспільство, в якому буде налагоджена ідеальна 

комунікація: люди будуть спілкуватися і взаємодіяти без 

бар'єрів і кордонів.  

ТВОРЧІСТЬ  

Арне Квінз брав участь у щорічному фестивалі 
BurningMan в 2006-му році, в пустелі «Долина смерті» на 
території Невади, що за традицією мав закінчитися 
масштабним спаленням. І його конструкція UCHRONIA 
(рис. 1). 60x30x15 м вражала: на її спорудження пішло 
150 км дерев'яних палиць довжиною 1, 2 і 3 м і 3 тижні 
роботи команди з 25 осіб. 

Через рік, в 2007 році, в центрі Брюсселя з'явився 
CITYSCAPE (рис. 2). - ще одна інсталяція з дерев'яних 
паличок, вдвічі менше за масштабом - зате постійна. 
Світова громадськість зійшлася на думці - що ця дерев'яна 

скульптура кардинально змінила образ бельгійської 
столиці.  

Улюблена Анрі Квінз техніка «брускового» плетіння 
активно впроваджується в міське мистецтво по всьому 
світу. Ще один приклад подібної ―дощатої‖ творчості - це 
інсталяція «Camille», яка також служить меті об'єднання 
людей. Зведена вона була на мосту Буальдье у 
французькому Руані (рис. 3).  

Анрі Квінз змінює сіру буденність за допомогою своїх 
незвичайних і креативних робіт і, тим самим, втручається в 
повсякденне життя, провокує людей на свято і на емоції 
(рис. 4). 

  

Рис. 1. «Uchronia» Рис. 2. Cityscape Brussels 

  

Рис. 3. «Camille» Рис. 4. Bidonville 

«Я люблю мистецтво - тому що в ньому немає 

правил, і я можу надати реальну форму всім своїм 

почуттям. З іншого боку, я люблю дизайн - тому що в 

ньому є правила, і мені подобається з ними боротися». 

(Арне Квінз). 
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В останній час дельтапланеризм стає все 
популярнішим міжнародним видом авіаційного спорту. 
Офіційно цей вид спорту був визнаний 27 вересня 1974 
року. Зараз в наший країні функціонує чимало 
спеціалізованих клубів та шкіл, що займаються навчанням 
та організацією польотів на дельтапланах. З 1990 року в 
Україні існує музей дельтапланеризму та сім відомих 
дельтадромів [1]. Нажаль дотепер в Україні не має єдиної 
концепції розвитку мережі об‘єктів пов‘язаних з цим 
видам спорту. Дельтапланеризм стрімко набуває 
популярності і розвивається. У світовій практиці подібні 
клуби можуть мати і суміжні функції з іншими 
повітряними видами спорту, такими, як паро планеризм, 
мотоделтапланеризм тощо [2]. Тому в наш час доцільно 
проектувати окремі будівлі чи комплекси, призначені для 
функціонування спеціалізованих клубів. Актуальним є 
будівництво саме клубів дельтапланеризму на базі вже 
стихійно сформованих дельтадромів. 

Мета. Проаналізувати архітектурно-планувальну 
організацію клубів дельтапланеризму, враховуючи 
специфіку їх діяльності. 

Основна частина. Клуби дельтапланеризму в 
основному існують в орендних приміщеннях, або в складі 
авіаційних комплексів, музеїв, або авіаційних клубів малої 
авіації. Але це цілком самодостатній вид спорту який 
потребує виокремоленного комплексу споруд.  

Існує багато секцій які досліджують місцевий 
ландшафт та стихійно утворюють майданчики 
дельтадромів без належного устаткування та наукового 
підходу.  

За ствердженням фахівців дельтадром, це ділянка 
земної поверхні зі схилом, підготовлена і маркована для 
розміщення, зльоту і посадки надлегких літальних 
апаратів [4]. Новітня концепція розвитку мережі об‘єктів 
дельтапланеризму надасть можливість подальшого 
розвитку цієї вже «випробуваної» ділянки та формування 
на базі цих спортивних секцій Школи дельтапланеризму з 
комплексною побудовою клубів та оснащених 
дельтадромів з мережею обслуговування. Особливістю 
клубу буде забезпечення своїх відвідувачів можливістю 

займатися вивченням дельтапланеризму, як теоретично, 
так і практично. 

Досвід свідчить, що доцільно розташовувати клуб 
дельтапланеризму біля місця зльоту у підніжжя гори але 
не під можливими льотними трасами. При функціонально-
просторовій організації території клубу необхідно 
враховувати можливість зручної організації 
транспортування обладнання і переміщення самих 
відвідувачів. Це надаватиме відвідувачам деякі можливі 
зручності у користуванні устаткуванням, яке може 
підійматися на гору за допомогою бугельного обладнання, 
прямо на лінію старту. Вершина схилу підбирається з 
таким розрахунком, щоб на ньому можна було розмістити:  

- зону збірки дельтапланів,  

- лінію передстартової готовності, 

- лінію старту,  

- стартовий командний пункт, 

- посадковий майданчик у підніжжя схилу. 
При проведені польотів (планеризму) бажана 

наявність посадкового майданчика також на вершині гори.  
Розміри майданчика для збірки залежать від кількості 

літаючих апаратів [3]. Для одного дельтаплана потрібна 
площадка розміром 12х8м. Для десяти дельтапланів 
потрібен майданчик з розмірами 120х8 м. Лінія 
передстартової готовності до старту позначається 
червоними прапорцями. Лінія старту теж позначається 
червоними прапорцями. Її довжина має бути не менше 20 
м. Посадковий майданчик для одного дельтаплана має 
мати розміри не менше 50х50 м і 150х50 м – для посадки 
трьох дельтапланів одночасно. Зони польоту і кордони 
дельтадромів позначаються характерними наземними 
орієнтирами. Також біля лінії старту має бути стартовий 
командний пункт [3]. 

При архітектурно-планувальній організації подібного 
спеціалізованого клубу треба розуміти його дві основні 
функції: надання необхідних послуг стосовно 
дельтапланеризму і можливість відпочинку. Таким чином 
при архітектурно-планувальній організації клубу 
дельтапланеризму треба формувати дві основні зони: 
робочу зону і зону відпочинку. 

Робоча зона в свою чергу поділиться на:  

- зону навчання (навчальні класи, лекційні класи, 
тренувальні зали, майстерні);  

- кабінети персоналу; 

- приміщення для зберігання екіпіровки та 
устаткування (склади, ангари); 

- відділ адміністрації; 
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- зона відпочинку; 

- зона закладів харчування (кафе, буфети); 

- технічний відділ; 

- медичний пункт. 
Для підвищення комфортного перебування в клубі 

зона відпочину може налічувати приміщення 
релаксаційного призначення (сауни, бані), та приміщень 
короткочасного проживання (міні-готелі). 

Висновки. Архітектурно-планувальна організація 
дельтапланеризму розвивається і удосконалюється. 
Сучасний підхід до проектування клубів 
дельтапланеризму полягає у комплексному поєднанні в 
єдину клубну споруду наступні функціональні блоки, як: 

- навчально-тренувальний, 

- музейно-виставковий, 

- спортивно-оздоровчий, 

- інженерно-технічний, 

- ремонтно-складський, 

- житловий, 

- блок громадського харчування.  
Створення об‘єктів, що будуть надавати можливість 

зручно навчатися і готуватися до підкорення неба на 
дельтапланах виведуть цей відносно новий вид 
авіаційного спорту на вищій рівень. 
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Анотація — В тезі йдеться мова про технологію BIM+ в 

САПР Allplan, за допомогою якої всі спеціалісти 

проектування мають можливість працювати над одним 

проектом одночасно. Ця технологія надає безліч переваг її 

користувачам в роботі у єдиному інформаційному просторі 

для архітектурно-будівельного об’єкту. 

Ключові слова — САПР Allplan; BIM+; проектування; 

єдиний інформаційний простір. 

 ВСТУП 

Проектні організації в даний час активно 

вибирають і впроваджують сучасні програмні засоби, що 

дозволяють по можливості охопити весь цикл робіт - від 

розробки проектної документації до передачі її замовнику 

для подальшої експлуатації. При цьому колишні методи 

роботи з даними вже не забезпечують точності, цілісності, 

актуальності і несуперечності даних при збереженні 

прийнятних часових і матеріальних витрат. Це 

обумовлено збільшенням складності проектованих 

виробів, значним зростанням обсягу даних про них, 

великою кількістю учасників проектів. В результаті часто 

виникають серйозні проблеми при обміні інформацією 

між учасниками роботи через наявність між ними 

комунікаційних бар'єрів. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Одним з перших кроків у подоланні цих 

труднощів є представлення всіх даних про виріб в 

електронному вигляді. Однак при автоматизації окремих 

процесів життєвого циклу вироби використовуються різні 

прикладні програмні засоби, а тому виникає задача 

інтеграції всіх даних про виріб в рамках єдиного 

інформаційного простору. Не можна забувати і про те, що 

повноправним учасником життєвого циклу виробу є його 

споживач, якому теж потрібно забезпечити доступ до 

єдиного інформаційного простору виробу. Для вирішення 

цих завдань застосовуються спеціалізовані програмні 

засоби - системи управління даними про виріб (PDM-

системи), які призначені для акумулювання всієї 

інформації про нього, створюваної прикладними 

системами, в єдине ціле. 

Якщо говорити про об'єкти будівництва, то в їх 

єдиний інформаційний простір повинні бути включені 

такі елементи, як проектування, технічні та економічні 

питання експлуатації, результати періодичного 

обстеження стану елементів конструкції і т.д. Об'єднання 

настільки різноманітних даних в єдину логічну модель - 

складне завдання, яке вимагає спеціального програмного 

забезпечення.[3] 

Таке програмне забезпечення вже існує. Єдиний 

інформаційний простір для об'єктів будівництва, що 

враховує в тому числі і інтереси експлуатуючих 

організацій, може бути успішно побудовано на базі 

системи архітектурно-будівельного проектування Allplan 

(фірма Nemetschek, Німеччина), яку європейські 

архітектори і проектувальники все частіше вибирають в 

якості свого основного робочого інструмента і нажаль 

українські спеціалісти наразі відстають. 

Allplan - комплексна система проектування для 

всіх стадій проекту, що реалізовується - від ескізу до 

підготовки робочої документації, яка об'єднує зусилля 

всіх учасників роботи. При цьому можуть 

використовуватися проекти, розроблені за допомогою 

таких популярних систем, як AutoCAD, ArchiCAD і 

MicroStation. Одною з переваг системи Allplan є 

відповідність розроблюваних з його допомогою креслень і 

специфікацій вимогам ГОСТ.[2] 

 

 

 Рис. 1. Схема зв'язку між складовими BIM platforma. 

У плані вирішення поставленого вище завдання 

акумулювання всіх даних про об'єкт Allplan цікава тим, 

що це не просто система проектування, але ще і база 

даних, що дозволяє зберігати велику кількість атрибутів 

як всього об'єкта, так і окремих його елементів. Дуже 

важливо і те, що система Allplan дозволяє не тільки 

використовувати вбудовані атрибути, а й наділяти об'єкти 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=tuM602CL9gCDE4Ow9W8N
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додатковими призначеними для користувача 

властивостями. В даний час в комплект поставки входять 

бібліотеки стандартних елементів, склад яких постійно 

поповнюється. 

Проекти завжди мають супровідну 

документацію, підготовлену за допомогою інших 

програм. Багато документів з'являються вже після 

передачі об'єкта замовнику, в процесі його експлуатації. 

Дуже часто вони створюються середовищі MS Office, яка 

де-факто є стандартом при підготовці документів у 

багатьох організаціях. Зв'язати ці документи з будь-якою 

частиною проекту при використанні Allplan не є 

проблемою, і доступ до них відкривається одним 

клацанням миші. Самі документи можуть 

розташовуватися на будь-якому комп'ютері локальної 

обчислювальної мережі організації або навіть в 

Інтернеті.[1] 

 

Рис. 2. BIM + - платформа взаємодії учасників в «хмарі». 

Основним способом формування запитів до бази 

даних Allplan є специфікації. До складу системи вже 

включений великий набір специфікацій, в тому числі 

відповідних вітчизняним стандартам. Специфікації 

можуть бути експортовані в MS Excel або розміщені в 

робочих шарах проекту. Чи не викликає особливих 

проблем і розробка нових специфікацій. Природно, що 

виконання всіх розрахунків на основі графічної 

інформації (площ, об'ємом і т.д.) виконується 

автоматично. 

ВИСНОВКИ 

Після проведеного аналізу є можливість підбити 

підсумки щодо можливостей системи, які можуть з 

успіхом використовуватися не тільки ріелторськими 

фірмами і експлуатуючими організаціями, а й 

архітектурними бюро, практикуючими спеціалістами, 

наприклад при побудові системи паспортизації будівель і 

споруд. Отже можливості Allplan не обмежуються 

роботою з окремими спорудами, завдяки їм проектування 

стає спрощеним. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] BIM - інформаційна модель будівлі матеріали презентації 10 травня 
2011, Володимир Попов, докт. техн. наук, 2011. 

[2] Allplan - BIM ―Made in Germany‖ -  всім учасникам будівельного 
проекту, матеріали брошури Allbau software, Київ, Україна. 

[3] САПР ALLPLAN у АРХІТЕКТУРІ і БУДІВНИЦТВІ матеріали 
семінару Міжнародного науково-практичного фестивалю 22-26 
квітня 2013, Київ, Україна/НАУ, Ін-т аеропортів – Київ, 2013. - 5 с. 
– Темат. спрям. та приор. напр.  роб. семін. 

             

 

 



 

98 

 

Сучасні технології в роботі музеїв 

Хлиповка А.О., студентка 4 курсу, 

науковий керівник – Бармашина Л.М., к.арх., доцент, 
Навчально-науковий інститут Аеропортів, 

м. Київ, Україна 

adadasa@ukr.net 

 

 

 

 

 

 

 
Анотація — У даних тезах розглядаються сучасні 

технології в роботі музеїв, виставкових просторів. 

Розглядається комп’ютеризація експозицій на прикладів 

зарубіжних музеїв. Також звертається увага на проблему 

реорганізації вітчизняних культурно-дозвіллєвих закладів. 

Ключові слова — музей; сучасні технології; відвідувач. 

 ВСТУП 

Наразі музей є невід‘ємною складовою майже кожного 
населеного пункту, зокрема мегаполісу. Кожен день їх 
відвідують мешканці та гості міста. Музеї, зберігаючи 
артефакти минулого, мають орієнтуватися на майбутнє.  

Світові музеї невпинно крокують в ногу з часом та 
активно залучають найактуальніші інноваційні тренди у 
основу своєї діяльності. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА  

Сучасні музеї все більше використовують сучасні 
технології у своїх експозиціях. Комп‘ютеризацію можна 
розглядати як нову подачу інформації. Вона надає 
можливості відвідувачам знайти більше фактів, 
ознайомитися с інформацією, яка не експонується, 
допомогти зануритися в ідею експозиції [1]. 

Виставки за допомогою комп‘ютерних технологій 
стають інтерактивними. Таким чином можна залучити 
більшу кількість дітей для відвідування тих чи інших 
музеїв. 

Сучасні технології в музеях, зокрема, надають 
наступні можливості: 

 Інтерактивність; 

 Аспект гри; 

 Демонстрація явищ та різних видовищ; 

 Залучення молоді; 

 Підвищення емоційної складової сприйняття 
експозицій у відвідувачів; 

 Орієнтування у просторі музею. 

Головним компонентом в музеях є експонати, а не 
сучасні технології. Але сучасна ситуація вимагає 
комп‘ютеризації виставок та інших новацій для 
покращання споглядання експонатів [2]. 

Світові музеї активно залучають сучасні технології в 
свою практику. Наприклад: 

1) Музей природознавства у Відні, де комп‘ютер може 
відтворити ваш портрет за часів палеоліту;  

2) Національна портретна галерея Вашингтону, де 
відцифровані скелет мамонту, маска Авраама Лінкольна, 
літак братів Райт, які тепер можна помацати.  

3) Сучасна будівля Центру вивчення Землі і Космосу 
«Rose Center», яка була зведена в 2000 році і є філією 
музею природної історії США фактично, грає роль 
головного планетарію. Найпривабливішим елементом 
будівлі вважається величезна сфера Хейдена. У верхній її 
частині розташований «Зоряний театр», в якому можна 
спостерігати за небом. Також в стінах «Rose Center» 
відвідувачів чекають «Космічна стежка», «Зал Землі» і 
«Зал Всесвіту», що надають можливість наблизитися до 
відповіді на питання,як влаштований Всесвіт. 

4) Шведський Музей Середземномор'я в Стокгольмі 
використовував 3D-технології для «оживлення» 
єгипетських мумій, коли деталізована цифрова модель 
дозволяє відвідувачам пошарово вивчати вміст саркофага 
і анатомію мумії. Всі технології направлені не тільки на 
вивчення, але й на гру, яка розважить людей. 

В нашій країні, нажаль, процес комп‘ютеризації йде 
дуже повільно. За даними Українського незалежного 
інформаційного агентства новин (УНІАН) сьогодні в 
Україні близько п‘яти тисяч різноманітних музеїв. Це 
одна з найбільших цифр у світі.  

У Німеччині, наприклад, є 3200 музеїв, у Великій 
Британії – 2200, у Франції – 1900, в Італії – 1800. Та лише 
невелика частка наших музеїв намагається реорганізувати 
виставковий простір. І справа не лише в грошах. Іноді 
обмеженість ресурсів стимулює розвиток не гірше, ніж 
наявність великих бюджетів.  

Стримують розвиток музеїв і наше законодавство. 
ВИСНОВКИ 

Останнім часом багато вітчизняних музеїв 
намагаються реорганізувати виставковий простір. При 
цьому виникає багато проблем – наукових, технічних, 
економічних тощо.  

Наразі вкрай необхідна розробка нових, перспективних 
архітектурних проектів на основі сучасних інноваційних 
технологій. За такими музеями майбутнє. 
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Анотація — В тезах наводиться порівняльна 
характеристика трьох типів телестудій. В даній 
роботі розглянуті характерні особливості, специфіка 
роботи та вимоги до даних видів студій. 

Ключові слова — контент, телестудія, дизайн, 
типи студій, оформлення. 

 ВСТУП 

Телебачення відіграє важливу роль в процесі пізнання 
людиною навколишньої дійсності. Складний механізм 
телевізійної індустрії включає в себе велику кількість 
елементів, але, насамперед, телебачення – це те, що воно 
показує, тобто телевізійні передачі. Це словосполучення в 
сучасному професійному середовищі все частіше 
поступається місцем терміну «телевізійний контент». 

Контент - це будь-яке інформаційне наповнення чого-
небудь (картинки, текст, відеоролики і т. д.) (англ. content 
- вміст). 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Існують три основні типи телестудій, відповідно до 
контентних напрямів їхніх каналів: розважальний,  
новинний, та тематичний. Аналізуючи контенти, можна 
сформулювати підходи до проектування кожного  типу 
студій. 

Розважальний напрямок. Передбачає наявність 
просторого приміщення. та присутність глядачів-учасників 
передачі. Відповідно до цього, мають бути  розташовані 
місця для сидіння. Сцена може розташовуватись на 
невисокому подіумі, або ж по центру зали нижче 
глядацьких місць. 

В залежності від програми, слід проаналізувати, що має 
відбуватися на сцені, як планується вихід учасників: по 
одному, чи  групою. Відповідно вирішується планування 
та оформлення входів. Якщо шоу передбачає присутність 
на сцені ведучого, для нього слід виділити вільне місце. 
Особливу увага слід приділити зручності проходів та 
обладнання, щоб пересуванню учасників шоу ніщо не 
заважало. Інтер'єр телестудії має виконуватися у фірмових 
кольорах та стилі. Освітлення має бути добре продумане, 
розташовуватися відповідно до розміщення  об‘єктів 

споглядання. Обов‘язково передбачити місця для 
розміщення знімальної апаратури.  

Студія новин. Основне, на що треба звернути увагу 
глядачів це саме новини. Тому, оформлення телестудії має 
бути лаконічним та відповідним до теми новин, які 
подаються: загальні, спортивні, політичні тощо.  

Все має концентрувати увагу глядачів на новинах, тому 
для кращого сприйняття варто розташувати екрани, де 
паралельно з ведучим буде транслюватися відповідний 
відео-матеріал. Процес зйомок передбачає декілька 
статично встановлених ракурсів, які змінюються під час 
зйомок. Точки для цих ракурсів мають бути виважено 
обрані та вдало освітлені. Враховуючи це, варто 
відповідно створити оформлення студії, щоб кожен ракурс 
був цікавим та інформативним. 

Увага в даному типі студії загострюється на ведучому 
новин. Центр композиції – стійка ведучого. Тому вона має 
бути самим яскравим елементом в інтер‘єрі та притягувати 
до себе увагу. 

Тематичний напрямок. Телестудії, які створюють 
більш вузьку направленість передач. Це можуть бути 
спортивні передачі, передачі про автомобілі, дизайн, моду, 
здоров‘я тощо. Зазвичай вони мають змішаний набір 
програм, що транслюються зі студії. Можуть відбуватись 
зустрічі з гостями на тему діяльності телеканалу. 

Оформлення приміщення такої телестудії передбачає, 
що вона буде часто з‘являтися на екранах. Тому інтер‘єр 
має бути нейтральним та мати декілька точок для зйомок 
різних передач. Наприклад: трансляція тематичних новин 
передбачає стійку для репортера, яка буде центром 
композиції; програма з участю гостя передбачає місця для 
сидіння всіх учасників програми; прогноз погоди потребує 
спеціального екрану для трансляції погоди. Це все може 
бути об‘єднане в одній студії, але зроблено в різних її 
частинах і, в залежності від виду передачі, 
розташовуються камери. Увага концентрується, загалом, 
на ведучому. 

Всі три типи телестудій передбачають наявність 
приміщення для підготовки до ефіру, де учасники зйомок 
мають можливість переодягатись, та залишити свої речі на 
період зйомок, загримуватись, провести репетицію та 
завчасно зустрічатись з гостями передачі. В залежності від 
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типу студії, вона матиме відповідні розміри та предметне 
наповнення. 

З кожною телестудією планувально пов‘язане 
приміщення в якому відбувається керування зйомок 
прямого ефіру, тобто апаратна, бажано щоб з телестудією 
відбувався візуальний зв‘язок. 

Кольорове рішення відіграє важливу роль в будь-якому 
інтер‘єрі, використані кольори несуть у собі інформацію та 
конкретні асоціації. Кольори для приміщень телестудій 
обираються відповідно до загального фірмового стилю та 
за наукою поєднання та впливу різних кольорових 
композицій на глядача. 

ВИСНОВКИ 

Були розглянуті три основні типи телестудій відповідно 
до їх контентних характеристик, та досліджені варіанти 

планувальних рішень в залежності від тематичної 
направленості телепередачі. А також були висвітлені 
особливості організації допоміжних приміщень кожного 
типу студій. 
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Для вдалого проектування офісу варто добре розуміти 

його спеціалізацію, з чого випливатимуть особливі 

потреби у плануванні та оформленні конкретного 

інтер'єру приміщень. Окрім того, що офісні приміщення 

мають відповідати нормам та правилам проектування, 

вони також мають відрізнятися від інших, відповідно до їх 

призначення та особливостям роботи у них. 

Як і кожен офіс, телекомпанія має основний набір 

офісних приміщень: рецепція, приміщення охорони, 

кабінет директора, місце для роботи працівників та 

секретаря, туалет, приміщення для нарад та наявність 

транзитної зони. 

Для поданого офісу також необхідний додатковий, 

обґрунтований сферою діяльності офісу, набір приміщень: 

кухня-кафе, місце для відпочинку, приміщення телестудії, 

приміщення для архіву та складу апаратури, а також 

гардероб для ведучих та гостей студії. 

Так як даний офіс розрахований на одночасну 

присутність працівників та відвідувачів, він має бути 

спроектований на відповідну кількість осіб та бути 

зручним та продуманим для користування ним двох груп 

осіб.  

Обов'язковою умовою будь-якого офісу є наявність 

рецепції. Рецепція – це перше, що бачать при вході в будь-

який офіс, тому вона має відповідати фірмовому стилю 

телекомпанії та нести інформацію про те, чим займається 

даний офіс. Вона має знаходитись одразу при вході для 

легкого і комфортного перебування відвідувачів в офісі. 

Для цього ж, а також для конструктивнішого пересування 

відвідувачів, варто використати зрозумілі позначення для 

кожного виду приміщення. Біля рецепції варто 

розташувати кімнату охорони. 

Приміщення прямого ефіру варто розташовувати в 

частині будівлі в якій немає вікон, щоб досягти якісного 

та професійного освітлення. Оформлення студії має 

відповідати фірмовому стилю телеканалу, та 

підкреслювати сферу діяльності та формат  в якому 

працює телеканал. Враховуючи це, студія має бути 

відповідних розмірів, та мати характерні меблі та 

елементи декорування. Треба передбачити достатньо 

місця для обладнання, що використовується у процесі 

зйомок та для вільного пересування працівників та 

обладнання під час ефіру та після нього.  

Часто на зйомки телепередач запрошують гостей, тому 

має бути спеціальна кімната для підготовки до прямого 

ефіру, де можна перевдягнутися, накласти грим, одягти 

мікрофон та залишити власні речі. 

Поруч зі студією варто розмістити робочі місця, за 

якими проходить робота пов‘язана з регулюванням роботи 

та трансляції ефіру. В даному приміщенні мають бути 

наявні місця для відпочинку, адже робота телеканалу, 

зазвичай, цілодобова, тому вночі в офісі будуть 

знаходитися працівники, яких треба забезпечити всім 

необхідним. 

Наявність кухні-кафе, також є, необхідною через 

безперервну роботу телеканалу. Робітники матимуть 

можливість поїсти не відходячи далеко від робочого 

місця. 

Розташування столів робітників варто розміщувати, 

звертаючи увагу на положення вікон в офісі, адже 

практично всі працівники на телеканалі працюють за 

комп'ютером, що потребує правильного положення щодо 

денного світла з вікон. 

Архів розташовується поруч з робочими місцями, для 

зручності користування цим приміщенням за 

необхідності. 

Склад з апаратурою розміщується поруч зі студією,  

бажано на першому поверсі. Робота телеканалу 

передбачає виїздні зйомки, тому для зручності варто 

розташовувати дане приміщення саме на першому 

поверсі, де з нього буде вихід на вулицю. Ззовні має бути 

передбачений під'їзд автомобіля до цього виходу та 

пандус для легкого та безпечного переміщення 

спорядження. 

Кабінет директора просторий, з місцями для роботи та 

прийому працівників, а також з місцями для прийому 

гостей та колег по роботі. Атмосфера робоча та приязна. 

Місце роботи секретаря знаходиться, відповідно, перед 

кабінетом директора. Біля секретаря мають бути місця для 

очікування, журнали, телевізор, кавова машина та все, 

щоб розважити гостя, до зустрічі з директором. 

Робота у офісі передбачає присутність у ньому гостей 

та відвідувачів. Тому для них мають бути розташовані 



 

102 

 

місця для очікування біля рецепції, та по території офісу, 

які спільно можуть використовуватись працівниками 

офісу. 

Туалет наявний на кожному поверсі та відкритий для 

користування як працівників так і відвідувачів. 

Офіс телеканалу з телестудією передбачає наявність 

широких проходів, для зручного пересування працівників, 

як у звичайний робочий час, так і в моменти переміщення 

крупногабаритної апаратури, наприклад для виїзних 

репортажів. 

Через те, що офіс передбачає перебування робітників 

цілодобово оформлення інтер‘єру офісу не має бути 

перевантаженим, яскравим та нав‘язливим але одночасно 

з тим, він має нести в собі фірмові ознаки, оригінальні 

елементи та передавати специфіку та сферу роботи офісу. 

Офіс має бути просторим, відкритим та привітним. 

Найкраще підійдуть такі стилі дизайну: постмодернізм, 

індустріальний, техно та урбаністичний. 
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Анотація — у доповіді за допомогою методичних 

підходів, а саме методом системного аналізу літературних 

джерел та існуючих прикладів вітчизняного та 

закордонного будівництва санаторно-курортних закладів 

на базі геотермальних джерел, визначено основні 

принципи та прийоми їх архітектурно-планувальної 

організації.   

Ключові слова — санаторно-курортні заклади; 

архітектурно-планувальна організація; композиційні 

прийоми 

 ВСТУП 

Враховуючи зміни вимог до санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів  в світовій практиці їх проектування 
і будівництва виникла потреба в удосконаленні 
архітектурних принципів їх формування з урахуванням  
сучасних тенденцій та необхідність переосмислення 
цінності наявних природніх ресурсів, що 
використовуються частково. Разом з тим, з часів СРСР в 
Україні експлуатуються застарілі санаторно-курортні 
заклади на базі геотермальних джерел, що не 
відповідають потребам сучасної людини в рівні 
комфорту та оснащеності необхідним медичним 
обладнанням. 

ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ НА БАЗІ 

ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

A. Архітектурно-планувальні принципи 

На основі аналізу та порівняння розглянутих 
прикладів вітчизняного та закордонного будівництва і 

проектування санаторно-курортних закладів та 
термальних комплексів виділено три основні 
архітектурно-планувальні принципи їх організації: 
компактність, дифузність та розосередженість.[1] Ці 
принципи наочно проілюстровані на прикладі існуючих 
закладів в містах Берегово, Бад Гляйхенберг (Австрія), 
Бад Рагац (Швейцарія), Рогашка Слатіна (Словенія). 

B. Композиційні-прийоми 

Визначені архітектурно-планувальні принципи 
втілюються шляхом трьох композиційних прийомів 
відповідно: централізована, блокова і павільйонна 
композиції ( що використовували для санаторіїв, 
побудованих в 50-60-х рр.).[2,3] 

Розроблені архітектурно-планувальні принципи та 
композиційні прийоми організації санаторно-курортних 
закладів на базі геотермальних джерел можуть бути 
застосовані  при новому будівництві на основі 
комплексної оцінки містобудівної ситуації, соціально-
економічних умов окремого району будівництва. 
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Анотація — розглянуто походження становлення та 

розвиток сучасних стилів. Проаналізовано основні 

характеристики формотворення стилів. 
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 ВСТУП. ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СТИЛІВ. 

Початок становлення сучасних стилів походить з 
XXI ст., чому сприяли технічний прогрес в науці та 
техніці, а також стрімкий розвиток промисловості [1]. 

Стиль проявляється на контрасті загального 
зіставлення ряду елементів: різні матеріали, текстури, 
кольори і форми. Іншим характерними ознаками стилю є 
пропорції, специфіка та деталізація в створенні цілісного 
композиційного ансамблю [2]. 

III.СУЧАСНІ СТИЛІ ІНТЕР‘ЄРУ 

A. Мінімалізм 

Заснований на принципі побудови ідеальних форм і 
пропорцій, конструювання простору грою колірних 
контрастів. Виразність досягається за рахунок асиметрії, 
зовнішній вигляд являє собою графічну гаму. Мінімалізму 
властиві: монохромність, мінімальна кількість кольорів, 
чіткість композиції, робота великими площинами, чіткі 
геометричні фігури. З матеріалів використаються: 
алюміній, хром, сталь, матове скло, натуральне дерево, 
пластик (рис. 1). 

B. Хай-тек 

Назва стилю від англійського "високі технології". 
Акцентує увагу не на колірній гамі або малюнку, а на 
формі і фактурі деталей. Конструктивна відкритість, 
складне структурування простору, особливо важливою 
деталлю є функціональність. Матеріали: метал, скло, 
бетон, хромовані поверхні. Приміщення оформлені 
просторо, без орнаментів і декоративних деталей. Білі 
кольори - домінуючі, з додаванням нейтральних, блідих 
відтінків (рис. 2).  

C. Гранж 

В інтер'єрі - це спрощення історичних інтер'єрів за 
рахунок сучасних матеріалів, сусідство старого і нового. 
Оздоблення: філіровка замість панелей з масиву; шпалери, 
що імітують венеціанську штукатурку; елементи 
штучного зістарення матеріалів; потьмянілу від часу 
фурнітуру, етажерки і консолі, об‘ємні скляні вітрини 
серванта, «сімейно-історичні» аксесуари на стінах. 
Натуральний світлий текстиль - льон, бавовна, шовк, 
вуаль пастельних тонів (рис. 3). 

D. Поп-Арт 

Використовує образи предметів вжитку, експресивний, 
контрасний, яскравий.. Центром в інтер‘єрі може бути 
поміщений великий принт, килими - з логотипом відомих 
компаній. Меблі - яскравих забарвлень, з можливо - з 
глянцевими поверхнями або пластикова. Стеля може бути 
як несиметрично-різнорівневим з різнокольоровими 
світильниками, так і однорівневими. Меблів - мінімум, але 
футуристична (рис. 4). 

E. Шеббі – Шик 

Англійське словосполучення «shabbychic» 
перекладається як «старий, поношений» (shabby); шик 
(chic),- це поєднання двох не сумісних понять - краси і 
«обшарпаності». Палітра стилю - ніжно-пастельна. Меблі 
патинуються, орнаменти в стилі рококо. 
Використовуються чохли для меблів, елементи ручної 
роботи, предмети старовини та артефакти,. Стеля покрита 
штукатуркою з ефектом лущенння, на підлозі - зістарений 
паркет, аксесуари - антикварні (рис. 5). 

  
колірний монохромний 

Рис. 1. Мінімалізм 

  
Рис. 2. Хай-тек Рис. 3. Гранж 

  
Рис. 4. Поп-арт. Рис. 5. Шеббі-шик 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Основи дизайну інтер‘єру : навч. посіб. / О. П. Олійник, Л. Р. 
Гнатюк, В. Г. Чернявський. — К. : НАУ, 2011. — 228 с. 

[2] Конструювання меблів та обладнання інтер‘єру : підруч. / 
О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. —К.: НАУ, 2014.— 348 с. 

mailto:juliashevel@gmail.com


 

105 

 

Теоритичні основи архітектурно-планувальної 

організації котеджних екомістечок у гірській 

місцевості 
Т. В. Шеліган, 

магістрант гр. 503 ННІАП 

Ю.О. Дорошенко, 

доктор технічних наук, професор, 

Національний авіаційний університет, 

м. Київ, Україна 

             tanjufka1995@mail.ru  

 
Анотація. Розглянуто основні принципи архітектурно-

планувальної організаціїм екомістечок у гірській місцевості, 

запропоновано комбінування і кооперування передових 

досягнень науки та технологій, сучасних інструментів 

еколого-економічного управління, які реалізуються шляхом 

здійснення заходів, що забезпечують екологічну безпеку 

території міста на основі сталого розвитку. 

Ключові слова: екомістечко, житло, котеджна забудова. 

Вступ. Організація котеджних екомістечок у 

гірській місцевості має свої особливості. Одним із 

найважливіших аспектів є забезпечення належного 

рівня екологічності. 

Екологічність екомістечка передбачає 

реалізацію максимального природовідповідного 

існування екоміст та врахування планувальних 

особливостей гірської місцевості.  

Метою роботи є теоритичні основи архітектурно-

планувальної організація котеджних екомістечок у 

гірській місцевості, аналіз ролі зелених насаджень в 

архітектурно-планувальній організації міста , 

практичне використання природного ландшафту. 

Основний матеріал. В даний час формується 

теорія створення екологічного міського середовища 

здорового міста. Таке екомістечко може забезпечити 

себе з мінімальною залежністю від навколишньої 

місцевості, а енергію виробляти за допомогою 

поновлюваних джерел. 

Екологічне будівництво вимагає: 

-уникати навантажень на навколишнє середовище; 

-вписуватися в природні цикли; 

-розширення функціональної багатогранності 

проживання, роботи, відпочинку. 

Принципи формування екомістечка: 

 створення різних сільськогосподарських 

структур, ділянок в межах міста; 

 використання Поновлюваних джерел енергії: 

вітрогенераторів, сонячних батарей або 

біогазу, створеного з стічних вод;  

 різні методи зниження необхідності 

кондиціонування повітря, такі як посадка 

дерев (затінення) і колірне освітлення 

поверхні, пристрій природних систем 

вентиляції, збільшення водних об'єктів 

і зелених зон до рівня не менше 20% від 

площі міста;  

-поліпшення роботи громадського 

транспорту та збільшення пішохідних 

зон (створення громадських просторів) для 

скорочення автомобільних вихлопів;  

 оптимальна щільність котеджної забудови; 
  озеленення даху і стін ;  

 транспорт з нульовим рівнем викидів;  

 енергоефективні будинки ;  

 енергозберігаючі Системи / пристрої;  

 садово-ландшафтне проектування зі 

збереженням чистої води. 

«Зелена» будівля, а наразі це котедж,  повинна 

споживати мінімальну кількість енергії 

ззовні. Ідеальним з точки зору енергоефективності 

вважається об'єкт, який сам забезпечує 

себе. Наприклад, за допомогою альтернативних 

джерел енергії.  

До них відносяться сонячні батареї і вітряні 

генератори, геотермальні насоси і енергія біомаси.  

Архітектурно-планувальні рішення котеджної 

будівлі:  

 будівля, що має розвинену підземну частину; 

  використання тільки декількох поверхів (до 

2-3 поверхів, з пристроєм внутрішніх добре 

озеленених дворів); 

 в складі будівель має бути приміщення для 

пресування, роздільного збору відходів, 

виробництва компосту та гумусу з 

органічних відходів; 

mailto:tanjufka1995@mail.ru
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 на покрівлі - газон, город, геліоколектор, 

сонячна батарея; 

 енергозберігаючі та енергоактивні будівлі, 

форма яких найбільш пристосована для 

утилізації сонячної і вітрової енергії та 

енергозбереження; 

Основними принципами функціонування екоміста є: 

 робота промислових підприємств у формі 

замкнутого циклу з максимальним 

поверненням в технологічні процеси 

утворюються газоподібних, рідких і твердих 

відходів; 

 використання енергозберігаючих технологій; 

 забезпечення переробки побутових відходів; 

 використання екологічного автомобільного 

транспорту; 

 будівництво котеджних будівель, 

використання підземного простору для 

влаштування складів, гаражів, стоянок, 

акумуляторів теплової енергії та озеленення 

вертикальних і горизонтальних поверхонь 

будівель і споруд (покрівлі-газони, стіни-

газони, озеленені огорожі, стовпи 

освітлення); 

 проектування котеджів з виходами в сади, на 

веранди, створення затишних, озеленених 

дворів з альтанками і колективних плодових 

садів; 

Висновки. Отже, успішна реалізація всіх 

перелічених аспектів, дає можливість створити 

екологічно стійке середовище. Котеджне 

екомістечко, яке забезпечить в інтенсивне 

використання природних ресурсів без шкоди 

середовищу. А також проектування та впровадження 

котеджів, які б відповідали принципам потрійного 

нуля : нульове споживання енергії з зовнішніх 

джерел, повна безвідходність і відсутність 

шкідливих викидів в атмосферу. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

[1] Екосередовище і сучасність : монографія, т. 8 : Природно-
техногенна безпека / [С. І. Доро- гунцов, М. А. Хвесик, Л. М. 
Горбач, П. П. Пастушенко]. - К. : Кондор, 2008. - 528 с. 

[2] Плотникова, Л. В. Экологическое управление качеством 
городской среды на высоурбанизи- рованных территориях : 
научное издание / Л. В. Плотникова- М. : АСВ, 2008. - С. 8-9. 

[3] Тетиор, А. Н. Устойчивый мегаполис [Електронний ресурс] / А. 
Н. Тетиор // Режим доступу: http://www.leadnet.ru/tet/index.htm. 

 

 

 

http://www.leadnet.ru/tet/index.htm


 

107 

 

Особливості функціонально-планувальної 

організації авіамістечка в зоні післяпожежного 

відновлення лісової смуги 

Щетінін В.О. 

Студент 

ННІАП НАУ 

с. Богданівка, Україна 

vladpleyad@mail.ru 

Болотов Г.І. 

Доцент кафедри містобудування 

ННІАП НАУ 

Київ, Україна 

bolotovgi@gmail.com 

 
Анотація. В доповіді розглядаються особливості 

функціонально-планувальної організації авіамістечка в зоні 

післяпожежного відновлення лісової смуги. 

Описується стратегія перспективного відновлення та 

розвитку лісової смуги з врахуванням об’ємно-планувальної 

організації архітектурних ансамблів та відведенням 

території під малу авіацію а також визначається 

планувальна структура об’єкту проектування. 

Ключові слова — авіамістечко, мала авіація, лісова смуга 

організація, структура, відновлення, розвиток, проектування, 

стратегія. 

Актуальність теми: функціонально-планувальної 

організації авіа містечка в зоні після пожежного 

відновлення лісової смуги полягає в практичній 

відсутності аналогів у подібної тематики, оскільки і 

проектування та будівництво авіамістечків в світовій 

практиці приділяють мало уваги, а випадків їх розміщення 

в зонах післяпожежного відновлення практично відсутні. 

Тому дослідження особливості функціонально-

планувальної організації в таких умовах є суцільним і 

унікальним. 

Основні результати дослідження. Парадигма 

післяпожежного відновлення лісової смуги, що розміщена 

в Полтавській області (біля селища Шишаки) полягає в 

розробці стратегії встановлення екологічної рівноваги, 

зруйнованої пожежею території із врахуванням 

конкретних природно- кліматичних умов, структури біо-

ландшафта та складу ґрунту і порід дерев. При цьому 

розміщення поселення має враховувати стратегію розвитку 

лісового масиву і гармонічно вписуватися в таке своєрідне 

середовище, не корегуючи його цілісність та природні 

властивості. Тому функціонально-планувальна організація 

території, в першу чергу, її функціональне зонування 

базується на основі максимального збереження зеленої 

зони, яка органічно вливається до поселення, що 

проектується. [3] Стратегія розвитку лісової смуги обрана 

за спіралеподібним принципом, в ядрі якого розміщено 

центр поселення, а сельбищна зона перемежовується із 

лісово-парковою смугою, поступово переходячи в лісовий 

масив, що відкривається.[1] Трасування вуличної мережі 

підпорядкована спіралеподібній сітці й шестигранної 

основи, яка створює динамічну мережу, що гармонійно 

вписується в навколишню пішохідно-транспортне 

середовище. [2] Загальна картина перспективного розвитку 

населення враховую вкраплення в зелені масиви та 

осередки різнобарвних живописно- мальовничих плям 

(вставок, які створюють гармонійне 

різноманіттясередовища, враховуючи особливості 

пішохідно-транспортної мережі, характеру житлової 

забудови та громадського центру, головні споруди якого 

сконцентровані в багатофункціональному двоповерховому 

будинку, компактної об‘ємно-планувальної структури і 

своєрідним архітектурним акцентом, що маярить над 

поселенням. В плані будівлі, в якій розміщені палац 

культури, банк, поштове відділення, органи 

самоврядування, супер- маркет, кафе, в основі має 

п‘ятикутник із внутрішнім двориком. Загальноосвітня 

школа із розвиненим спортивним блоком, який в вечірні 

години працює на доросле населення, розміщена на 

спеціальній ділянці, як і дитячі дошкільні заклади. 

Особливу увагу в проекті приділено подоланню 

негативного впливу шуму від аероклубу/вертолітного 

клубу, що розміщено в окремій озелененій зоні. 

Висновки. Проведений передпроектний аналіз 

зруйнованої пожежею території із вираженням головних 

характеристик ситуації дозволило визначитися із 

подальшою стратегією відновлення лісової смуги та 

методами функціонально-планувальної організації 

території населеного пункту, який проектується, щодо 

перспективного відновлення масиву, гармонічного 

включення житлової забудови та громадського центру до 

загальних концептуальних положень, ретельного 

врахування розміщення і характеру, об‘ємно-планувальної 

організації архітектурних ансамблів та окремих споруд до 

відновленого природного середовища. Особливу увагу 

приділено функціональному зонуванню території та 

захисту від шуму, що находить від малої авіації. 
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Анотація — Розглядаються проблемні питання 

створення нового образу сучасного пасажирського терміналу 

у місті, яке має багату історію та традиції.  
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Запоріжжя; проектне рішення; символ; образне вирішення 

 ВСТУП 

За підсумками діяльності авіаційної галузі України 

упродовж  2016 року близько 98 відсотків загальних 

пасажиро-, пошто- та вантажопотоків сконцентровані в 7 

провідних аеропортах – Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, 

Львів, Харків, Дніпропетровськ та Запоріжжя [1]. 

 Кількісні показники пасажиропотоків у міжнародному 

аеропорту Запоріжжя зросли у 2,2 рази у порівнянні з 

2015 роком. 

Аеропорт «Запоріжжя» займає вигідне економіко-

географічне положення і є перспективним з точки зору 

розвитку авіаперевезень. У перспективі розвитку міста 

Запоріжжя основною галуззю, яка повинна отримати 

розвиток  - туризм. Край багатий історичними пам'ятками, 

насамперед, це одна з головних культурних перлин 

України - Національно-історичний заповідник «Хортиця». 

На території міста і області також розташовані інші 

туристичні об'єкти, серед яких Кам'яні могили, відома 

Садиба Попова. Міська влада бачить Запоріжжя сучасним 

туристичним центром, де поважають духовні цінності, 

бережуть традиції гостинності, яке панувало на 

запорізькій землі споконвіку. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Будівля існуючого пасажирського терміналу 

побудована у 1965 році; після реконструкції у 2016 році 

забезпечує обслуговування 150 пас/год. Але ця пропускна 

спроможність є недостатньою для міжнародного 

аеропорту Запоріжжя. 

Актуальність будування нового пасажирського 

терміналу  

Державною програмою розвитку аеропортів України 

до 2023 року передбачено будівництво нового 

пасажирського терміналу в аеропорту «Запоріжжя», 

пропускна спроможність якого повинна бути 400 

пас/год[2]. Разом з цим планується проведення 

капітального ремонту злітно-посадкової смуги для 

забезпечення перспективного обсягу авіаперевезень.   

За даними експертів, вигідне географічне положення, 

промисловий потенціал Запорізького краю сприятимуть 

зростанню попиту на авіаперевезення пасажирів до 0,8 – 

1,0 млн на рік, вантажів до 4 – 5 тис. т на рік, тому 

будівництво пасажирського терміналу є інвестиційно 

привабливим для регіону та країни в цілому. 

Реорганізація генерального плану аеропорту 

У зв‘язку із розробкою проекту нового пасажирського 
терміналу поруч з існуючим (Рис. 1), пропонується 
реорганізація генерального плану, в т.ч. привокзальної 
площі, яка повинна об‘єднати обидві споруди та 
забезпечити проектний рівень комфортності перебування 
на території, а також утворити цілісну композицію 
будівель пасажирських терміналів. Привокзальна площа 
повинна не тільки об‘єднати два термінали, а й надати 
зручний проїзд до місця призначення пасажирам як 
громадського, так і приватного транспорту, забезпечити 
паркування машин  для тимчасового та довгострокового 
зберігання.  

Рис. 1. Існуючий пасажирський термінал, 2016 р. 
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Ідея образу, пов’язана з історією міста 

Ідея образу нового пасажирського терміналу базується 
на ідеї створення прообразів козацьких куренів, в яких 
жили козаки на Україні (Рис. 2, 3). Цей образ викликаний 
перспективою розвитку туризму та збереження 
національних традицій.  

 

 

Рис. 2. Розвідницький курінь 

 

Рис. 3. Тимчасовий курінь у таборі 

Інтер’єр з використанням національних символів 

У багатьох аеропортах для ідентифікації країни і 
зменшення психологічного тиску на пасажирів в інтер'єрах 
пасажирських терміналів активно застосовуються 
національні символи, які знаходять своє вираження в 
орнаментальних мотивах оздоблення (наприклад, 
міжнародний аеровокзал «Мінськ», Білорусь), малих 
архітектурних формах (наприклад, міжнародний 
аеровокзал «Марракеш-Менара», Марокко), колірному 
рішенні (наприклад, міжнародний аеропорт «Мадрид-
Бархас», Іспанія), які сприяють легкому і комфортному 
перебуванню пасажирів, гостей та мешканців міста.    

Під час виконання дипломного проекту «Пасажирський 
термінал в аеропорту Запоріжжя» (освітній рівень 
«Бакалавр», напрям «Архітектура») планується 
використати українські орнаменти червоно-чорних 

кольорів (Рис. 4, 5), стилізовані малі архітектурні форми, 
імітацію стельових балок та інш. Тобто,  для підтримання 
ідеї козацтва інтер‘єр терміналу передбачає створення 
атмосфери давньої України за часів козацтва шляхом 
використання національних символів, орнаментів, тощо.  

 

Рис. 4. Орнаментальні мотиви декорування часів козацтва 

 

Рис. 5. Вишивка козацької старшини 

III. ВИСНОВОК 

Враховуючи значимість туристичної складової 

перспективи розвитку міста, створення та реалізація 

образних вирішень  пасажирського терміналу в 

міжнародному аеропорту Запоріжжя із залученням 

народних традицій в архітектурі, культурі та побуті є як 

ніколи доречним.  
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