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В тезах доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі» 

розглянуто сучасні архітектурні технології та ВІМ в архітектурі та будівництві. 

Важливим компонентом діяльності сучасного архітектора та будівничого є 

системи комп'ютерного 3D (4D, 5D…) моделювання та проектування, графічні 

редактори, геоінформаційні системи та інше. Значущим аспектом досліджень є 

ефективність роботи з цим ресурсом та сучасні освітні тенденції у розробках та 

застосуванні інформаційних технологій на всіх етапах архітектурної діяльності. 

Освітлюються і питання впливу технологій на культурну та архітектурну 

спадщину, на сучасну архітектуру та перспективи розвитку інформаційних 

технологій вцілому та ВІМ-у зокрема. 

Призначено для дослідників проблем сучасної архітектури, викладачів 

вищих навчальних закладів, архітекторів, студентів архітектурних та 

містобудівних напрямків навчання. 
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V Міжнародна науково-практична конференція 

 

«АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. 

ВІМ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ» 

 

 

Продовжуючи традиції в кінці листопада, проводити Міжнародну науково-

практичну конференцію, вже п'яту, «Архітектура історичного Києва», 

засновник та ініціатор даного заходу кафедра інформаційних технологій в 

архітектурі КНУБА та ряд співорганізаторів проводять таку конференцію. 

Відчувалась необхідність в цивілізованій дискусії навколо проблем сучасних 

інформаційних технологій. Організатори декілька раз підходили до цієї 

проблеми, але тільки на п'ятий раз відчули, що вже готові до висвітлення такої 

тематики. 

Оргкомітетом було вирішено розширення і уточнення мети і назви 

конференції сформулювати як: ВІМ та інформаційні технології в архітектурі. 

ВІМ став надактуальним в сучасному архітектурно-будівельному просторі 

України і вимагає певних термінологічних, понятійних і системних пояснень. 

Краще це почути від фахівців та практиків, які вже мають певний досвід роботи 

з ВІМ. Термін інформаційні технології в архітектурі в рамках конференції 

дозволяють трактувати його як інформаційне наповнення об'єкту та процесу так 

і в звичному значенні – комп'ютерне інформаційне забезпечення. Широкий 

спектр програмних засобів теж вимагає певного осмислення, структурування та 

представлення. Частково цю «нішу» має заповнити підготовлений на кафедрі 

інформаційних технологій в архітектурі підручник-довідник з однойменною 

назвою. 

Авторський колектив має надію, що вже на початку 2020 року ВІМ буде 

представлений архітектурно-будівельному загалу науковців, практиків, 

студентів. Авторам буде цікаво почути різні судження і думки щодо 

призначення, застосування та використання представлених в Україні 

програмних комплексів. 

Оргкомітет вдячний і тим доповідачам, які представляють традиційне і 

нетрадиційне наповнення поняття інформаційні технології в архітектурі. 

Загалом було представлено 73 тези доповідей. 

 

Оргкомітет вдячний за підтримку в організації конференції освітньо-

інформаційним партнерам «MUK» генеральний дистриб'ютор «Autodesk», 

«BAKOTECH» представник «Graphisoft Archicad», «Allbau Software GmbH» 

авторизований партнер «Allplan Nemetschek AG», «ЛИРА LAND» Україна - 

національний продукт. 

 

Оргкомітет. 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І 

АРХІТЕКТУРИ 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ  

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ, 

МІСТОБУДУВАННЯ І ДИЗАЙНУ  

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ КМДА 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ МУЗЕЙ "КИЇВСЬКА 

ФОРТЕЦЯ"  

ТОВ"ВІЗІКОМ"  

ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМ.Ю.М.БІЛОКОНЯ   

 

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР 

«MUK» генеральний дистриб'ютор «Autodesk», 

«BAKOTECH» представник «Graphisoft Archicad», 

«Allbau Software GmbH» авторизований партнер «Allplan Nemetschek AG», 

«ЛИРА LAND» Україна - національний продукт. 

Наші спонсори:  
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УДК 69.059.7:002(043.2) 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ 

Агєєва Галина Миколаївна, к. т. н., с. н. с., завідувачка кафедри 

містобудування, Національний авіаційний університет, Київ, Україна 

 

На шляху інтеграції України в європейську та світову економічні 

спільноти важливого значення набуває постійний інформаційний обмін між 

науковими та бізнесовими колами нашої країни та зарубіжжя, зокрема, з питань 

збереження архітектурної спадщини.  

До архітектурної спадщини відносяться й житлові будинки різних 

періодів будівництва. Нажаль, незадовільний технічний стан будинків та 

споруд, спотворене екологічне середовище призводять сотні населених 

утворень, які найкраще символізують історію, культуру, архітектуру, економіку 

України,  до занедбаного стану. 

Актуальність проблеми та зацікавленість у пошуку та популяризації 

шляхів реформування житлової політики та реконструкції житла стали у свій 

час засадою заснування щорічного науково-виробничого видання 

«Реконструкція житла» (свідоцтво про держреєстрацію друкованого ЗМІ КВ 

№ 5192, засновник – Державний науково-дослідний та проектно-

вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», м. Київ). Перші видання 

формувалися як збірки матеріалів конференцій (1999-2003 рр.), присвячених 

реалізації «Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій», 

яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 

1999 р. № 820. 

У 2004 р. за ініціативою відділу технічної політики та інформатики 

(керівник – авторка цієї публікації, заступник головного редактора видання) 

прийнята та реалізована нова концепція – розширення тематики публікацій 

авторів, спрямована на більш повне інформування фахівців галузі, 

популяризацію та розповсюдження наукових знань. Це супроводжувалось 

зміною формату видання на більш зручний для сприйняття та роботи з науково-

технічною інформацією.  

Для зовнішнього оформлення обкладинок використовувалися 

високоякісні зображення знакових об’єктів реконструкції, сучасні поліграфічні 

технології, що надало серійному виданню кращих ознак, збільшило рівень 

пізнавання та інформованості. 

Формування та підбір матеріалів здійснювався за напрямами, 

пов’язаними з реформуванням житлової політики, нормативно-правовим та 

організаційним забезпеченням, управлінням житловим фондом; соціальними, 

містобудівними, технічними, фінансово-економічними аспектами 

реконструкції.  

В значній мірі приділялась увага діагностиці технічного стану будівель, 

історико-архівним розвідкам забудови Києва ХІХ-ХХ ст. (садиби, вул. Велика 

Васильківська, 77-в; Велика Житомирська, 2; Володимирська, 51/53; Мала 

Житомирська, 12-А, 12-Б; Інститутська, 15/5; прибуткові будинки, 
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вул. Басейна, 3; Бульварно-Кудрявська, 16; Велика Васильківська, 12; Велика 

Житомирська, 25/2; Володимирська, 40/2; Саксаганського, 26/26; 

Хмельницького, 52; комплекс Ольгінської гімназії на розі вулиць 

Володимирської та Богдана Хмельницького; сходи до пам’ятника 

Магдебургського права). 

Починаючі з 2007 р., у розділах «Наукові розробки», «Видання 

інституту», «Практика сучасного проектування та будівництва»  висвітлюються 

результати наукової, науково-дослідницької, проектної та видавничої 

діяльності інституту та його 28 філіалів. До останнього розділу були включені 

проекти реконструкції київських будівель (вул. Андрія Іванова, 23; 

вул. Бульварно-Кудрявська, 2; вул. Садова, 3 та ін.). Проектні рішення були 

спрямовані на відновлення експлуатаційних якостей будівель з максимальним 

збереженням авторського обличчя будинків, які формували забудову київських 

вулиць впродовж ХІХ – ХХ ст.  

Нажаль, слід констатувати, що на зміну історичним будівлям все частіше 

з’являються новобудови. Серед втрачених будівель є й таки, проекти 

реконструкції яких були розроблені інститутом «НДІпроектреконструкція» 

(зокрема, пам’ятки архітектури – житлові будинки № 5 та № 7 по 

вул. Ірининської; складові цінної фонової забудови вул. Жилянської – житлові 

будинки №№ 42/95, 48, 50). 

Постійно висвітлювались питання, пов’язані з реформуванням житлової 

політики та нормативно-правовим забезпеченням експлуатації та реконструкції 

житлового фонду. Зокрема, доопрацювання проекту Житлового кодексу 

України; усунення конфлікту норм окремих законодавчих та підзаконних актів; 

удосконалення системи реалізації прав на житло мешканцями гуртожитків; 

основні положення ДБН В.3.2-2, СОУ ЖКГ; реалізація пілотних проектів 

теплової модернізації будинків та ін. Саме на сторінках цього видання вперше 

оприлюднені поширені результати впровадження декількох інвестиційних 

проектів, серед яких «Енергореконструкція житлових будинків в містах 

Ужгороді, Міхаловице і Дармштадті», «Енергзбереження в адміністративних і 

громадськх будівлях м. Києва» тощо. 

Упродовж 1999-2012 років науково-виробниче видання «Реконструкція 

житла» було надійним орієнтиром  для пошуку шляхів вирішення проблем 

технічного відновлення існуючого житлового фонду, підвищення його 

експлуатаційних якостей до світових стандартів, поліпшення архітектурної 

виразності міст та селищ, створення міцних економічних зв’язків і 

налагодження продуктивної міжнародної співпраці. За своєю тематичною 

направленістю воно було єдиним на той час спеціалізованим виданням в 

країнах СНГ та Балтії. 

За результатами Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий 

вітчизняний товар 2007 року» видання відзначено Дипломом переможця в 

номінації «Наука». У 2011 році редакційна колегія видання удостоєна Премії 

Академії будівництва України ім. Академіка М. С. Буднікова. 
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УДК 72.069 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ Г. ГАЗЫ (ПАЛЕСТИНА) 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Алдохдар Хаммоуда Нагед, аспирант кафедры рекострукции, реставрации 

архитектурных объектов, Харьковский национальный университет 

строительства и архитектуры 

 
В настоящее время во многих международных документах отмечается, что 

сохранение культурного и природного наследия является одной из наиболее 

актуальных общемировых проблем современной культурной политики 

государств. Проблема интеграции наследия в современную среду исторических 

городов обусловлена социальными факторами, связанными с пониманием 

важности наследия для сохранения идентичности городской среды, 

необходимостью разработки программ сохранения наследия и 

соответствующих организационных программ городского обновления и 

реабилитации. Предполагаемые практические результаты по реализации этих 

программ невозможны без создания для этой цели современной 

информационной базы данных по недвижимого культурного наследия. 

Архитектурно-археологическое наследие палестинских городов 

характеризуется разнообразием культур, которые на протяжении всей истории 

существования были подвержены разрушениям и трансформациям в результате 

войн и смены политических режимов, начиная от ханаанской цивилизации до 

настоящего времени. Наиболее уязвимым на территории современной 

Палестины является обособленный регион сектора Газы, протянувшийся вдоль 

восточного побережья Средиземного моря, и его исторические районы, 

сохранившие наследие древних эпох и значительный пласт памятников 

исламской архитектуры. Одним из самых известных архитектурно-

археологических комплексов, пострадавших в период войны 2014 г., является 

мечеть Аль Козомрий (1360 г., создана в эпоху Мамлюков), территория которой 

в период активных военных действий была разрушена более чем на 70 % 

площади. На сегодняшний день наиболее полная и подробная информация о 

состоянии, степени изученности и соответствующем уровне разработанной 

научно-проектной документации реализована на примере дворца-музея Паши, 

архитектурно-археологического объекта, сохранившего древние исторические 

наслоения нескольких периодов исламского зодчества. Важнейшими 

компонентами исламского города являются сохранившиеся в структуре старых 

городских районов жилые здания и дворцовые постройки, мечети, рынки, 

общественные пространства, требующие сохранения как свидетельства 

исторической памяти и национальных традиций. Созданная при Министерстве 

туризма и древностей Палестины база данных по документации архитектурно-

археологического наследия, содержит необходимую информацию по всем 

архитектурным памятникам города Газы. Необходимость усовершенствования 

и расширения информационной платформы культурного наследия г. Газы 

обусловлена современными проблемами сохранения наследия, среди которых 
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наиболее актуальными являются: осуществление действенного мониторинга 

состояния памятников, управления рисками для наследия, популяризации 

наследия через социальные сети, привлечение инвестиций. 

 

 

УДК 378.096 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЄКТІВ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Бадюл Марія Геннадіївна, кандидат архітектури, доцент кафедри Основ 

архітектури Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури, 

Зєрова Анна Олегівна, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри 

Основ архітектури Придніпровської державної академії будівництва та 

архітектури. 

 

Здобуття навички презентації інформації стало необхідним в умовах 

розвитку інформаційних технологій. На кафедрі Основ архітектури ПДАБА в 

рамках роботи з проєктними групами студентів вивчаються сучасні методи 

подачі матеріалу. Серед них є презентації та публічні обговорення на різних 

етапах роботи.  

Сім етапів архітектурного проєкту: вивчення інформації про об'єкт 

проєктування, аналіз місця проєктування, ескіз проєкта, розробка креслень, 

презентаційна подача проєкту на планшеті, подача проєкту в макетах, 

публічний захист з обговоренням.  

Перший етап - «ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ» об'єкту проєктування. Робота 

розподіляється на підгрупи по 2-4 студента. Проходить детальне опрацювання 

окремих питань по підгрупах та презентація інформації перед всією групою. 

Презентації вирішує задачі: пошук, докладне вивчення, структурування 

інформації, ефективне її донесення одногрупникам.  

На етапі проєктування «АНАЛІЗ МІСЦЯ» група студентів розподіляється 

на частини по 10-15 чоловік для вивченням місця. Вивчають перелік питань для 

аналізу та завдання на натурне обстеження території. Моделюють місце 

проєктування з навколишнім середовищем у макеті та 3D моделі. 

Опрацьований матеріал студенти демонструють у презентації перед 

викладачами, одногрупниками та експертами в галузі архітектури. Студенти 

обов'язково формулюють висновки у презентації до кожного питання, як 

вимоги та обмеження для роботи в наступному етапі «ЕСКІЗ». 

 На етапі проєктної пропозиції  «ЕСКІЗ» проходить індивідуальна робота 

студента над проєктом.  Рішення вимог та обмежень етапу «аналіз місця» та 

концепт-ідея демонструється у форматі презентації. Після відбувається 

обговорення з викладачами та експертами, формуються рекомендації щодо 

подальшої роботи. Студенти вчяться доносити свої думки за допомогою 

візуального матеріалу та доповіді, отримують експертну оцінку роботи, вчяться 

конструктивно сприймати критику. 
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Завершальний етап  «ЗАХИСТ ПРОЄКТУ» - детальне опрацювання 

проєктного рішення, оформлення презентаційного матеріалу щодо проєкту для 

демонстрації. У презентації студенти показують алгоритм проєктування та 

особливості проєкту, створюють логічне обґрунтування проєктного рішення. 

Презентації на різних етапах роботи це ефективний спосіб контролю 

процесу навчання та об'єктивна оцінка роботи студента. Формування навички 

презентації матеріалу перед різною аудиторією - це спосіб подолання страху 

публічного виступу. 

 

 

УДК 721.02 

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

АРХІТЕКТУРНЕ НАВЧАННЯ 

Бреус Анна Олександрівна., асистент кафедри містобудування КНУБА 

 

На сьогодні в нашому суспільстві відбуваються значні зміни, що 

стосуються створення комфортного середовища життєдіяльності людини. 

Соціально-культурні зміни, науково-технічний прогрес, трансформація 

життєвого середовища і інші зміни умов проживання відображаються в 

містобудуванні, архітектурі, дизайні архітектурного середовища. Ці зміни так 

само впливають на розвиток системи вищої архітектурної освіти. 

Багатогранність нашої діяльності пов’язана з накопиченням знань, де 

наука і освіта, виробництво та інноваційні технології інтегруються в систему, 

що розвивається. І від стану цієї системи, рівня вищої освіти, професіоналізму 

архітекторів багато в чому залежить якість життєвого середовища суспільства. 

У рішенні проблеми архітектурно-містобудівної і дизайнерської освіти 

головною метою є – створення системи навчання архітектурі, містобудуванню і 

дизайну з урахуванням нових завдань, що пред'являються часом. Складовими 

елементами такої системи можна вважати: формування уявлення про свою 

професію, наявність необхідних технічних навичок, розуміння роботи 

конструкцій, почуття ритму, єдності, динаміки мас, цілісності і врівноваженості 

композиції, виразність форм та ін. На це впливає індивідуальність творчої 

особистості автора, креативність у підходах до розробки об'єктів, 

комунікативний стиль проекту, сучасні форми візуалізації творів.  

Вічно актуальне питання на другому курсі навчання на архітектурному 

факультеті – чому проект не можна виконати на комп'ютері? Безумовно, досвід 

минулих століть подарував нам величезну кількість графічних технік. Ручна 

графіка може бути виконана чим завгодно. Але не будемо забувати про те, що 

кожен час диктує умови і закони, в яких працює і творить архітектор, 

живописець, інші люди творчих професій. У вік комп'ютерних технологій, коли 

давно вже відкриті закони малюнка, мова креслення стала інтернаціональною, 

здавалося б, можна зовсім не брати в руки олівці і пензлі, але опитування серед 

колишніх студентів-архітекторів другого курсу на цю тему дає наступні 

результати: 

- працюю тільки руками – 25,5%; 
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- використовую тільки комп'ютерну графіку – 17%; 

- знаю добре 3D-програми, але часто використовую ручну графіку – 38, 

6%; 

- малювати вручну – минуле століття – 18,9%. 

Дотримуючись традицій класичної архітектурної школи, весь перший 

курс студент-архітектор виконує проекти тільки вручну. Другий курс так само в 

обов'язковому порядку проекти виконуються  в ручній графіці. Але студенти 

вже починають проектувати в 3D для того, щоб спростити собі задачу і швидше 

впоратися з побудовою проектованого об'єкта. Чи правильно це? Однозначно 

так. Будь-яка сучасна школа зобов'язана згодом вводити нові форми і методи 

навчання, більш ефективні і цікаві новому поколінню, що дають нові 

можливості для реалізації своїх задумів та ідей. 

Виходячи з опитування студентів, працювати з 3D-програмами або 

виконувати проект від руки на другому курсі – вибір кожного студента, але не 

знати можливостей сучасної техніки просто непристойно. Так само як і не 

вивчати витоки і класичні прийоми. Прибрати суворі рамки і давати 

можливість вибору студентам проявляти свої найкращі здібності – це 

найправильніше рішення в період впливу інформаційних технологій в 

архітектурному навчанні. 

 

 

УДК 721. 

СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДХІД, ЯК ЗАСІБ ЗДЕШЕВЛЕННЯ 

БУДІВНИЦТВА 

Букіна Єлизавета Олександрівна, студентка архітектурного факультету 

Київського національного університету будівництва і архітектури,  

Гоголєва Діана Вікторівна, студентка архітектурного факультету 

Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

У сформованих економічних умовах сучасні забудовники змушені 

вирішувати два ключові завдання: збільшувати темпи будівництва і знижувати 

вартість без втрати якості. Сьогодні очевидно, що3D-моделювання дає 

можливість грамотно складати тендерну і проектно-кошторисну документацію, 

синхронізувати процеси постачання. 

BIM (Building Information Model) - метод архітектурного проектування, 

при якому беруться до уваги всі параметри пов’язані із життєвим циклом 

будівлі, починаючи від витрат на будівництво до майбутніх щомісячних затрат 

на експлуатацію будівлі. Всі закладані дані формують інформаційну модель 

будівлі, де зміна одного параметру тягне за собою автоматичний підрахунок 

інших. В цьому і полягає принципова відміна від звичайної 3D-візуалізації. 

Раніше єдиним способом наочної візуалізації проекту архітектора був 

макет. У 60-х роках минулого століття почали з’являтися перші програми для 

моделювання . За методом відображення вони розділилися на 2 види: 

конструктивна стереометрія (CGS) та уявлення по границях (brep). Початок 

двох програм заклало основу під розвиток епохи -СAD- computer aided drawing. 
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На початку 1970-х років архітектор Чарльз Істмен створив першу програму на 

основі баз даних BDS-Building Description System. Згодом, паралельно з 

розробкою нових програм та цілих сімейств програмного забезпечення 

проектанти почали намагатися моделювати певні сценарії і проводити 

віртуальні випробовування з метою збільшити ефективність будівництва та 

зменшити його вартість. Пізніше, у 1982 році з’являється профорієнтаційні 

додатки ArchiCAD та потім REVIT, які вже було можливо встановлювати на 

персональні комп’ютери. В останньому, в процес моделювання був включений 

параметр часу, що дало змогу не тільки розрахувати час на будівництво, а й 

слідкувати за зносом конструкцій. На сьогоднішній день це є одні із основних 

BIM-платформ.  

Більшість передових країн вже підключилися до процесу переходу на BIM-

технології на державному рівні. Це передбачає віртуальне будівництво об’єкту 

з окремими шарами інформації до моменту його фактичного зведення та 

подальшої експлуатації, дозволяє зменшити невизначеність, терміни підготовки 

проектної документації, вірогідність помилок проектування,підвищити безпеку, 

контроль ключових показників та аналізувати потенційні впливи різних 

чинників на всіх етапах будівництва та оперативне виправлення вартісних 

показників забудови. Впровадження та розвиток в Україні технологій 

інформаційного моделювання дозволить вивести будівельну галузь на новий 

рівень, підвищити якість контролю будівельних робіт та сприятиме реалізації в 

країні сучасних проектів. З досвіду вже виконаних вітчизняних і зарубіжних 

проектів BIM-технології дозволяють на 30% скоротити терміни проектування, 

сформувати єдину базу зберігання та оперативного обміну актуальною 

інформацією, а також заощадити до 20% собівартості за рахунок скорочення 

помилок  та подальшого їх усунення. Головна перевага у впровадженні  BIM-

технології - можливість досягти повної відповідності характеристик 

майбутнього об’єкта вимогам замовника, що є дуже важливим фактором. 

Інформаційне моделювання скорочує витрати протягом всього життєвого 

циклу об’єкта. Сюди входять  витрати на управління фінансами, ресурсами, 

обладнанням і матеріалами. Сучасний цифровий підхід до проектування значно 

спрощує  роботу на етапі моделювання, будівництва та реконструкцію об’єкта. 

Чим детальніше і точніше розроблений проект, тим менше не визначеності і 

менше витрат на його реалізацію. 
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УДК 725.51 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ПРОЕКТУВАННІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Булах Ірина Валеріївна, кандидат архітектури., доцент кафедри дизайну 

архітектурного середовища, Київський національний університет будівництва 

і архітектури 

 

Архітектура сучасних лікувальних закладів, побудованих у провідних 

країнах з ефективності організації сфери охорони здоров'я, враховує та інтегрує 

засоби передових інформаційних технологій. Зокрема лідер рейтингу агентства 

Bloomberg − Гонконг − досяг вражаючих успіхів у підтримці високо рівня 

населення країни в тому числі завдяки активному впровадженню інноваційних 

інформаційних технологій у проектування та подальше функціонування, у 

медичні процеси лікарень. Сьогодні автоматизація сфери охорони здоров'я є 

одним з найбільш актуальних і перспективних завдань в світі. Останні 

інноваційні технології в сфері організації медичних процесів дозволяють 

поєднувати величезну кількість даних, технології хмарних обчислень, методи 

машинного навчання і рішення штучного інтелекту. Інноваційна концепція 

smart hospital спрямована на створення єдиного інформаційного медичного 

середовища, що складається з автоматизації основних, спеціалізованих і 

допоміжних процесів з можливістю обміну даними на муніципальному, 

регіональному та федеральному рівнях. Автоматизація даних про пацієнтів 

починається з моменту запису в лікарню, продовжуючи автоматичною 

фіксацією динамічних показників стану здоров'я за допомогою електронних 

браслетів, датчиків та закінчуючи повною роботизацією маніпуляційних, 

діагностичних та операційних приміщень та відповідних процесів. Всі зазначені 

новітні інформаційні технології висувають низку вимог до архітектурно-

планувальних та об'ємно-просторових рішень лікувальних закладів, зокрема 

розташування серверних і моніторингових приміщень, встановлюють нові 

розміри операційних з урахуванням роботизованного обладнання тощо. 

Подібний проектний підхід також можна спостерігати у надсучасних 

лікарнях Об'єднаних Арабських Еміратів (10 місце у рейтингу Bloomberg). 

Впровадження комплексних технологій "розумної лікарні" стає основою і 

пріоритетом розвитку системи охорони здоров'я на урядовому рівні країни. 

Сьогодні в лікарнях ОАЕ відбувається перехід на повністю роботизовану 

систему проведення операційних втручань, що дозволяє створити максимально 

стерильні умови в операційних приміщеннях, мінімізувати ураження людського 

організму і, як наслідок, скоротити час перебування пацієнта у стаціонарі, 

зменшити подальший реабілітаційний період. 

Сінгапур, країна, яка посідає 2 місце у рейтингу Bloomberg з рівня 

розвитку та ефективності медицини, покладає багато зусиль на дослідження, 

розробку та інтеграцію надсучасного лікувального обладнання та 

інформаційних технологій у лікувальні заклади своєї держави. В Сінгапурі, за 

сприянням уряду, був відкритий перший в світі Інтегрований операційний 

центр, заснований на використанні цифрових технологій та обчислень, 
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оснащений обладнанням для проведення інтраопераційної магнітно-

резонансної томографії, високоточної радіохірургії з передовим візуальним 

обладнанням. Операційні приміщення центру дозволяють проводити хірургічні 

втручання з одночасною трансляцією для студентів-медиків, а також долучати 

у разі потреби відеоприсутність провідних світових лікарів. Окрім цього, 

обладнання операційних центу дозволяє прогнозувати та обчислювати наслідки 

тих чи інших кроків у ході операції, варіантність, визначати подальші 

реабілітаційні терміни та результати. 

Розглядаючи нові тенденції розвитку інформаційних технологій у 

проектуванні закладів охорони здоров'я, необхідно звернутись до проекту 

медичного центру симуляції Джонса Хопкінса − інноваційного навчально-

наукового медичного закладу, призначеного для навчання студентів медичного 

профілю. Вважається, що одним з найбільш ефективних способів оцінювання 

та поліпшення безпеки пацієнтів є використання реалістичного моделювання 

догляду за пацієнтами, під час якого відбувається навчання під доглядом 

медичних фахівців і студент проводить оцінку стану манекенів-пацієнтів, 

діагностику та лікування, не піддаючи реальних людей ризику. Моделювання 

медичної допомоги надає безліч можливостей, формуючи безпечне навчальне 

середовище з можливістю помиляться, бачити наслідки, шукати шляхи 

виправлення невірних дій, вчитись приймати рішення. Центр симуляції Джонса 

Хопкінса, побудований в 2008 році, містить надсучасні інноваційні навчальні 

технології, що створюють можливість формування новітнього покоління 

лікарів. Центр приділяє особливу увагу проведенню наукових досліджень у 

поєднанні з навчанням на основі системної інтеграції. Охоплюючи 3353 м2, 

центр включає симуляційну операційну, дві палати моделювання інтенсивної 

терапії, 12 стандартних палат з центральною зоною спостереження, клас для 

дидактичного або групового навчання. Симуляційні оглядові кімнати надають 

студентам можливість взаємодіяти з акторами, що виступають в ролі пацієнтів з 

різними симптомами. Операційна кімната для моделювання лікування за 

допомогою високотехнологічних манекенів і палати інтенсивної терапії 

дозволяють студентам "практикувати на пластику" до участі в реальній 

життєвій ситуації. 

Значні позитивні результати від роботи медичного центру симуляції Дж. 

Хопкінса викликали потребу у розширені навчальних програм і, як наслідок, 

необхідність нових приміщень: лекційна зала на 120 студентів, симуляційне 

відділення сестринської допомоги, операційна, травмпункт, палата для 

первинної хірургічної обробки, пологова зала, кімнати хірургічних процедур та 

інтенсивної терапії, 14 палат стандартизованої медичної допомоги, дві кімнати 

для тренувань навичок, кожна з яких розрахована на 8-12 учнів, зону 

спостереження, технічні приміщення, кімнати відпочинку, дослідницьку 

лабораторію та офіс, зону очікування, 4 кімнати для тренувань на манекені, 

приміщення для зберігання і налаштування манекенів. До існуючої 

симуляційної операційної вирішено додати очисну станцію і симуляційну зону 

для перед- і післяопераційних заходів. 
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УДК 528 

ІНТЕГРАЦІЯ BIM / GIS МОДЕЛЕЙ ІНФРАСТРУКТУРИ 

АЕРОПОРТОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Бойко Олена Леонідівна старший викладач кафедри землеустрою та 

кадастру Національного авіаційного університету 

 

Географічні інформаційні системи (GIS) і системи інформаційного 

моделювання в будівництві (BІМ) технологічно різняться і призначені для 

вирішення різних цілей і задач. Але на практиці зростає необхідність обробки 

результатів кожної системи в об'єднаних робочих процесах для забезпечення 

вирішення комплексу проектних, будівельних, експлуатаційних та 

управлінських задач [1]. 

Враховуючи можливості сучасного програмного забезпечення, методи 

збору геопросторових даних, можливості геоінформаційних та хмарних 

технологій, проблематика інтеграції BІМ / GIS моделей, в тому числі моделей  

інфраструктури аеропортових комплексів, є актуальною.  

Україна знаходиться тільки на початку шляху впровадження BІМ / GIS 

технологій, але ці процеси відбуваються дуже інтенсивно  в багатьох сферах: 

проектуванні, будівництві, управлінні територіальним розвитком, створенні 

інфраструктури геопросторових даних, створенні геоінформаційних систем 

різного призначення, геопорталів, тощо. 

Розглянемо схеми BIM / GIS інтеграції на основі провідних виробників 

програмного забезпечення для інформаційного моделювання Autodesk (Revit) і 

створення геоінформаційних систем Esri (ArcGIS). Існують дві концепції 

інтеграції моделей BIM в GIS, які в основному застосовуються.  

Однією з них є перетворення даних інформаційних моделей за допомогою 

програмного забезпечення Feature Manipulation Engine (FME), яке інтегрує 

моделі BIM в форматі IFC в ArcGIS з розширенням взаємодії даних ArcGIS. 

FME Desktop розроблений для інтеграції просторових і семантичних даних і є 

ідеальним доповненням будь-якої геоінформаційної системи, що забезпечує 

конвертацію даних більш ніж 200 форматів САПР, GIS, СУБД і растрових 

даних [2].  

Інший спосіб інтеграції - пряме зчитування BIM-моделей Autodesk  

програмним забезпеченням ArcGIS Pro. Це перша розробка, яка об'єднує 

платформи GIS і BIM за допомогою коректної інтеграції [2].  

На сьогоднішній день в багатьох країнах світу створені та широко 

впроваджені геоінформаційні системи (GIS) управління майновим комплексом 

аеропортів, які мають широкий спектр аналітичних можливостей баз даних для 

прийняття управлінських рішень, моніторингу стану покриття злітно-

посадкових смуг, використання приміщень, тощо. Досвід їх розробки та 

використання налічує вже більше 30 років. 

Також останніми десятиліттями активно впроваджуються технології 

інформаційного моделювання в сфері будівництва (BІМ), особливо якщо це 

масштабні інфраструктурні проекти, які впливають на розвиток регіонів, мають  

велику вартість, довгі строки окупності, велику кількість учасників, тощо.  
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Як приклад BIM моделювання та подальшої  інтеграції даних в GIS 

систему, розглянемо проектування термінального комплексу Midfield 

аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ),  який став найбільшим аеропортовим терміналом 

на планеті, рис.1.  

 

 
Рис. 1. BІМ модель терміналу Midfield  в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ) [3] 

 

Всі розробки, в тому числі і розрахунки конструкцій, велися тільки на 

основі інформаційної моделі. Весь проект був запущений на одній платформі 

BIM, щоб всі зацікавлені сторони могли обмінюватися інформацією і 

співпрацювати. Цифрова інфраструктура моделі і її компоненти  є частиною 

цифрового геопросторового середовища і розглядаються в рамках цілісного 

підходу [3].  

Якщо розглядати BIM-модель об’єкту як початковий етап життєвого 

циклу, яка була розроблена на етапі проектування, то в подальшому вона буде 

використовуватись в геоінформаційній системі для управління майновим 

комплексом при експлуатації та модернізації аеропортового комплексу.  
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УДК 721.001 

ФОТОГРАММЕТРІЯ ЯК МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ  

АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Ватаманюк Наталія Юріївна, аспірантка кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

З розвитком інформаційних технологій в сфері архітектурно-будівельного 

проектування відбулася трансформація методів архітектурного обстеження. 

Класичні підходи зазнали радикальних змін з точки зору інструментарію, і на 

зміну натурних обмірів та фотофіксації прийшла така технологія, як 

фотограмметрія, яка має високу точність і дозволяє значно скоротити терміни 

проведення робіт. 

Фотограмметрія – це наука про методи визначення форм, розмірів, 

просторового положення і вивчення якісних характеристик об’єктів, завдяки 

фотографіям. При цьому точки фотографування і види знімків визначаються 

положенням фотоапарата в момент фотографування та діляться на повітряні, 

космічні та наземні. 

Характеристики об’єкта можуть вивчатися за його зображенням на 

одному або на декількох знімках, отриманих з різних точок. Якщо при вивченні 

об’єкта використовуються властивості одного знімка, то такий метод 

отримання необхідної інформації називають фотограмметричним. Якщо ж 

об’єкт вивчається за двома або більше знімками, то метод називають 

стереофотограмметричним. Фотограмметрична зйомка застосовується при 

обмірах простих плоских споруд або їх частини, а стереофотограмметрична – 

при обмірі складних просторових споруд. 

Задачі архітектурної фотограмметрії: 

-    пов’язані з відновленням будівель та споруд, особливо пам’ятників 

архітектури; 

-    пов’язані з будівництвом нових споруд з метою вписування їх у вже 

існуючі архітектурні ансамблі; 

-    спрямовані на визначення вписування будівлі в міський ландшафт; 

-    пов’язані зі зйомкою фасадів з метою архівного збереження. 

Фотозйомка архітектурних об’єктів відбувається з урахуванням того, що 

область, яку фотографують, повинна мати між кожним кадром 50% накладання 

одна на одну. За допомогою спеціальних програм на суміжних зображеннях 

виявляють однакові точки і визначають їх положення в координатах базового 

знімка. Потім ці точки складають разом в уявний каркас та створюють готову 

тривимірну модель. Ступінь точності, яка може бути досягнута при 

використанні цього методу, залежить від якості та роздільної здатності камери, 

кількості зображень, які містять загальні орієнтири, і кута між ними. 

Така технологія дослідження має широку практичну і наукову сферу 

застосування в архітектурі. За такими знімками відновлюють плани забудови 

цілих кварталів та окремих споруд, складають плани і креслення фасадів, 

розрізів, деталей, виконують аналітичні обміри, а також застосовують при 

реконструкції та реставрації архітектурних та історичних пам’яток, скульптур. 
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УДК 721:021, 725.381.8 

ВИКОРИСТАННЯ ВІМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРИ 

Гарбар Марина Володимирівна, кандидат архітектури, асистент кафедри 

дизайну архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

ВІМ - відносно нова технологія в галузі проектування, яка впевнено 

просувається та займає все більше місце в розробці як невеликих так і 

масштабних об’єктів. Головна мета використання ВІМ: збільшення візуалізації, 

підвищення продуктивності та посилення узгодженості будівельних документів 

в середині системи, що в свою чергу призводить до зменшення витрат та 

скорочення часу проектування. 

Послідовне проектування великих містобудівних проектів окремими 

групами спеціалістів призводить до можливості втрати інформації від 

підрозділу до підрозділу, а також часу та коштів замовника проекту. 

Велосипедна інфраструктура в Києві представлена здебільшого 

локальними розрізненими ділянками, не поєднаними між собою. Аналіз цих 

існуючих ділянок показує проблеми при їх використанні та відсутність: 

безперервної мережі від пункту А до пункту Б, безпеки пересування, 

тимчасових стоянок та місць зберігання, екологічності розташування. На 

теперішній час існує багато різних стратегій про просуванню велотранспорту в 

місті, соціальних проектів тощо. Вводяться нові ДСТУ та додатки для ДБН. 

Але всі вони функціонують та розвиваються паралельними шляхами. 

Проектування загальної велоінфраструктури з залученням спеціалістів 

різних галузей: урбаністів, архітекторів, будівельників, геодезистів, інженерів, 

ландшафтних архітекторів, дизайнерів, а також міських властей, служб ДАІ та 

соціально зацікавлених груп населення збільшить загальний ресурс знань про 

всі елементи інфраструктури, проблеми та методи їх вирішення, що в свою 

чергу призведе до зменшення помилок та втрати інформації на всіх рівнях 

проектування, високої життєдіяльності системи, інформації про всіх учасників 

проекту. Це в свою чергу призведе до суттєвого зменшення витрат для 

замовника та життєздатність для кінцевого споживача. 
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УДК 72.01 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ 

Гусєва Вікторія Миколаївна, студентка 6 курсу спеціальності 

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

кафедри рисунка та живопису архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

Косаревська Раддаміла Олександрівна, кандидат архітектури, доцент 

кафедри рисунка та живопису архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

Сучасні потреби вітчизняного суспільства напряму пов’язані з 

інформаційними технологіями в усіх сферах життя, зокрема соціокультурного 

простору. Соціокультурну діяльність можна представити у вигляді формули 

«культурна діяльність = творча діяльність = комунікаційна діяльність», а до її 

основних функцій віднести – інформаційно-просвітницьку реалізацію, 

пізнавальну, культурно-виховну, комунікативно-організаційну, розважальну, 

естетичну, практично-дієву та аматорсько-творчу [Українська бібліотечна 

енциклопедія, http://ube.nlu.org.ua]. 

На сучасному етапі українського суспільства робота соціокультурних 

центрів спрямовується, передусім, на осмислення і підвищення інтересу до 

національних традицій та культурних цінностей, здатних консолідувати 

населення для подолання регіональної біполярності. 

Загалом поняття «соціокультурний центр» використовується для 

позначення сукупності організацій, призначених для зосередження, 

примноження і просування в життя суспільства тих чи інших цінностей, 

традицій і практик, що належать до сфери культури і мистецтва. 

З огляду на це, а також соціально-економічний розвиток населених 

пунктів (особливо історичних), зростання щільності забудови, нерідко 

хаотичної, зокрема у місті Києві, виникає необхідність у створенні спеціальних 

закладів дозвілля та культури. Такі заклади повинні стати складовими 

комплексних інформаційно-культурних освітніх центрів нового типу та 

місцями гармонійного життєвого середовища як дітей, так і дорослих. 

Детальна класифікація складу та розрахункової кількості відвідувачів 

функціональних груп приміщень дозвіллєвих закладів встановлені в ДБН В.2.2-

16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». Загальна класифікація 

центрів культури та дозвілля зображена на рисунку 1 [Т.І.Белинь, 

В.П.Ковальський, Вінницький національний технічний університет]. 
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Основою діяльності соціокультурного центру має бути усвідомлення 

громадою її безпосереднього впливу на формування життєвого середовища 

населених пунктів, створення нових та збереження існуючих культурних 

цінностей, а сам центр:  

• місцем для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, 

майстер-класів, зустрічей та корисного спілкування; 

• технічно-ресурсною базою для проведення міських конкурсів проектів та 

реалізації громадських ініціатив; 

• площадкою для взаємовигідної співпраці мешканців міста з 

підприємцями, забудовниками, керівниками бізнесу та владою; 

• можливістю для творчих і креативних молодих людей знаходити джерело 

натхнення, ділитись ідеями та реалізувати себе. 

Враховуючи викладене дуже важливо створювати такі місця культурного 

розвитку із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Такий підхід 

забезпечить соціалізацію та самореалізацію громади населених пунктів 

(зокрема молоді), її інтелектуальному, моральному, духовному розвитку, 

реалізації творчого потенціалу та національно-патріотичному вихованню, 

поширенню здорового способу життя, працевлаштуванню та зайнятості у 

вільний час, молодіжному підприємництву, забезпеченню громадянської 

освіти. 
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УДК 725.19: 331.53.07 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО 3D ПРОЕКТУВАННЯ 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ У М. ЧЕРНІВЦІ 

Герич Катерина Іванівна, аспірант каф. ІТА, Київського національного 

університету будівництва та архітектури 

 

При дипломному проектуванні інноваційного центру зайнятості було 

створено схеми, креслення та 3D модель нового типологічного об’єкту, що 

змінює структуру адміністративної будівлі центру зайнятості, додавши їй нові 

функції, на основі недіючої промислової будівлі меблевої фабрики, 

розташованої по вул. Хотинській, 2-Г у м. Чернівці. 

Найважливішим засобом дослідження та побудови теоретичної моделі 

об’єкта інноваційного центру зайнятості є 3D моделювання. Воно дозволяє 

досліджувати об’єкти, що не можуть бути безпосередньо вивчені, за допомогою 

застосування моделі, як засобу дослідження.  

Проект інноваційного центру зайнятості передбачає розробку частини 

виробничих приміщень (реконструкція існуючих будівель) та проектування 

адміністративного блоку і виставкового павільйону. При архітектурному 

проектуванні та створенні тривимірного зображення об’єкту інноваційного 

центру зайнятості використовувались такі програми для комп’ютерного 

моделювання як ArchiCAD та 3ds Max.  

Першим етапом проектування інноваційного центру зайнятості є 

моделювання тривимірної математичної моделі об’єкту у програмі ArchiCAD.  

Дана програма являється графічним програмним пакетом САПР для 

архітекторів, що призначена для проектування архітектурних рішень та працює 

на основі концепції «віртуального будинку». Модель об’єкту «будується» за 

допомогою інструментів, що являються аналогами реальних елементів будівлі 

(стіни, перекриття, вікна, сходи тощо). 

За допомогою створення 3D моделі об’єкту можна краще уявити як буде 

виглядати будівля, втілена в життя; моделювання є більш точним, наближеним 

до реальності, ніж, до прикладу, креслення чи малюнок. 3D модель створюється 

на основі креслень, малюнків, описів, фотографій, різноманітної графічної та 

текстової інформації. У програмі для 3D моделювання можна подивитись як 

будівля буде виглядати з усіх боків, всередині, у різноманітному оточенні [3].    

3D модель інноваційного центру зайнятості спочатку створювалась у 

спрощеному вигляді, з низькою деталізацією елементів, для можливості 

оцінити загальний об’єм комплексу, його основні функціональні блоки та їх 

композиційне поєднання. Після загальної оцінки моделі виконується 

деталізація найдрібніших архітектурних та конструктивних деталей, фактури 

тощо.   

Так як комплекс інноваційного центру зайнятості включає такі 

функціональні блоки: виробничий, адміністративний, торгово-виставковий, 

науковий, житловий, освітній, культурно-спортивний, обслуговуючий [1], то 

після завершення етапу моделювання «віртуальної будівлі» було отримано такі 
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креслення: поверхові плани, фасади, розрізи, експлікації для виробничого, 

адміністративного блоків та торгово – виставкового павільйону. Інші 

функціональні блоки показано схематично, без детального пророблення.  

Поверхові плани споруди, що підлягає реконструкції (приміщення 

колишньої меблевої фабрики) поділяються на групи планів для трьох блоків 

будівлі. Перший блок має чотири по поверхові плани, другий та третій – три.  

Креслення планів нової адміністративної будівлі, яка в плані 

ромбоподібної форми із дугоподібним першим та другим поверхами, складають 

дев’ять по поверхових планів поверхів. Перший - п’ятий поверхи - це 

приміщення центру зайнятості, шостий – дев’ятий – лекційні зали для 

професійного навчання та перекваліфікації безробітних.  

Плани павільйону, який має круглу форму, складаються із 2-х по 

поверхових креслень. Блоки з’єднуються між собою галереями та терасою, що 

теж представлені у формі креслень.  

Заключним етапом роботи над модельованою сценою об’єкту 

інноваційного центру зайнятості є виконання візуалізації тривимірної моделі у 

програмі 3ds Max. За допомогою візуалізації можна побачити властивості 

будівельних матеріалів, використаних у моделі, ефекти зовнішнього 

середовища тощо. У програмі 3ds Max було виконано найбільш детальне 

пророблення 3D моделі об’єкту такими прийомами, як: додавання фактури, 

текстури будівельних матеріалів, тіней, відображення, заломлення світла, 

елементів зовнішнього оточення тощо. Для виведення кінцевого зображення на 

екран у форматі .jpg було обрано модуль візуалізації V-Ray. При необхідності 

3D модель комплексу інноваційного центру зайнятості можна анімувати та 

створити відеоролик для її презентації; графічні креслення роздрукувати на 

принтері у архітектурну документацію. 

Таким чином, за допомогою систем комп’ютерного 3D проектування було 

створено графічні креслення та 3D модель проектної пропозиції організації 

інноваційного центру зайнятості у м. Чернівці. Перевагами 3D моделювання є 

їх точність та реалістичність, візуальна схожість з фізичними об’єктами. 

Комп’ютерні моделі більш довговічніші, ніж паперові, та можуть бути 

використані в наступних роботах. 3D модель - це реальний об’єкт у 

віртуальному просторі [3].  
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УДК 72.01 

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ВІДЕО-ІНТЕРВ’Ю  

ЯК ФОРМАТУ ПРОВЕДЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

 СОЦІАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ 

Головатюк Аліна Костянтинівна, аспірант кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі, Київський національний університет будівництва і 

архітектури 

 

Сучасні дослідження-опитування в галузі архітектури є потужним 

інструментом, який можна використовувати в усіх галузях і охоплювати 

широке коло тем, щоб визначити смаки і думки звичайних людей, ніяк не 

пов’язаних з архітектурою, а також демографічну і соціальну інформацію. 

Історично, дослідники покладалися на класичні особисті якісні методи 

(такі як фокус-групи) для проведення своїх опитувань. Ці опитування були 

цінними в тій мірі, в якій вони могли вловити невербальні реакції респондентів, 

такі як жести рук, розмовні вирази і тон голосу. Однак ці дані були дуже 

повільними в обробці і дорогими в зборі і аналізі. 

Онлайн-опитування в кінцевому підсумку заповнили деякі прогалини, 

спрощуючи і прискорюючи заповнення анкет респондентами. Дозволяючи 

респондентам відповідати на питання, використовуючи прапорці, тестовий 

вибір відповіді (А, Б, В, Г) та / або друкуючи ці відповіді з персонального 

комп'ютера суттєво економить час і ресурси дослідників. Однак, хоча онлайн-

опитування ідеальні для того, щоб ставити закриті запитання, вони обмежують 

розуміння дослідником відповідей респондентів, маскуючи більш глибоке 

розуміння, яке можна отримати тільки з особистих якісних опитувань. Крім 

того, вони заздалегідь направляють думки і відповідь респондента.  

Відео-опитування є однією з найбільш популярних тенденцій в 

дослідженні будь-якого ринку сьогодні. Цей гібридний підхід об'єднує 

проникливе розуміння традиційних якісних методів, застосовуваних особисто з 

опитуваним, зі швидкістю онлайн-опитувань і автоматизованою обробкою 

інформації. 

За допомогою відео-опитувань респондентів просять відповісти на 

запитальники з записаними відео, представленими онлайн, не виходячи з 

власного будинку. Це дає такому формату ряд переваг: 

- відео з більшою ймовірністю викличе відкритий зворотній 

зв'язок і дасть досліднику більш різноманітну вибірку даних для оцінки. 

- відео-респонденти, швидше за все, дадуть відповідь достовірно, тому що 

вони знаходяться в зручній обстановці, а не особисто дають відповіді. 

- онлайн відео-опитування набагато легше аналізуються, ніж їх особисті 

аналоги, тому що відео автоматично транскрибуються в текст і 

прикріплюються до кожного конкретного питання. Це полегшує для дослідника 

аналіз стенограм і перехресне порівняння відповідей. 

- оскільки респонденти можуть отримати доступ до опитування в 

Інтернеті,  дослідники мають набагато ширшу аудиторію бажаючих учасників, 

ніж вони мали б доступ в минулому. 
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- результати відео з відповідями можуть бути записані в годинах і 

хвилинах, а не в тижнях або навіть місяцях. 

- онлайн відео-опитування усувають упередженість відповідей. На відміну 

від інших типів, це може включати упередженість спостерігача (за допомогою 

якої дослідник підсвідомо впливає на респондента своїми культурними 

упередженнями) і / або упередженість інтерв'юера (за допомогою чого 

інтерв'юер задає навідні запитання, які призводять до спотворених відповідей). 

- оскільки для онлайн-відео не потрібні такі витрати як при проведенні 

особистих опитувань, вартість їх введення в експлуатацію істотно нижче, але 

дає практично ті ж результати. 

Незважаючи на свої численні переваги, відео-опитування мають деякі 

недоліки як щодо перегляду, так і в процесі виробництва: 

- за рахунок того, що це онлайн-опитування, дослідник не в 

змозі адаптуватися в реальному часі до відповідей респондента. 

- дослідник втрачає "дискусійний" аспект опитування, який 

іноді корисний для отримання кращої точки зору точки зору 

респондента. 

- респондентам може бути важко створювати відео в 

середовищі, що їх оточує. 

- якщо глядач має повільне підключення до Інтернету, відео 

може спотворитися. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми може 

бути завантаження відео спочатку у вигляді тимчасового файлу до його 

показу. В іншому випадку може бути краще надати користувачеві 

можливість відмовитися. 

Незважаючи на ці недоліки, дослідники, ймовірно, виявлять, що відео 

опитування є неоціненним доповненням до їх репертуару. Якщо мета полягає в 

тому, щоб зафіксувати чітко оцінене уявлення людей , відео опитування може 

забезпечити ефективну та рентабельну платформу, на якій всі охочі можуть 

висловити свою думку. 

Якщо, відповідно до вищезазначених переваг, зібрані дані є відкритими - і, 

отже, чим багатші дані відповідей, тим краще результати - тоді який кращий 

спосіб збору та інтерпретації якісних даних в великому масштабі, ніж коли 

респонденти відповідають на відкриті питання на відео? З огляду на те, що 

більшість емоцій передається невербальним способом, подумайте, скільки 

глибинних думок і достовірних даних можна зібрати в порівнянні з текстовими 

відповідями. Відео буде захоплювати не тільки розмовний контент, але і вираз 

обличчя, зміни тону і  голосі і також в мові тіла.  

Отже, даний формат опитування рекомендується застосовувати в 

дослідницьких практиках, в тому числі архітектурних, як найбільш дієвий та 

ефективний.  
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УДК 727.5 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПІДХОДІВ ДО АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ 

Голубчак Катерина Тарасівна, к.арх., доцент кафедри архітектури та 

містобудування Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу 

 

Інновації, що глибоко проникають у всі сфери людської діяльності, 

вимагають від фахівців різних галузей бути конкурентоспроможними в 

останніх технологічних досягненнях та успішно забезпечувати їх у своїй роботі. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в останні кілька десятиліть 

зумовив появу принципово нового підходу до архітектурного проектування, 

який полягає у створенні цифрової чи віртуальної моделі архітектурного 

об’єкту, яка несе у собі усі дані про майбутню будівлю. Загальносвітові 

тенденції розробки нових технологій та процес глобальної комп’ютеризації не 

оминув і освітню сферу і активно поглинув курсове проектування студентів – 

майбутніх архітекторів, а також справив величезний вплив на вдосконалення 

існуючих інструментів та методологій архітектурної освіти, а також загальної 

архітектурної практики. Традиційні інструменти креслення поступово 

втрачають свою актуальність, навіть на етапі творчого пошуку ідеї. І це цілком 

закономірно, адже зумовлено бажанням пришвидшити та оптимізувати процес 

проектування, а також відповідати вимогам майбутніх роботодавців, які з 

кожним роком висувають все більші вимоги до володіння пакетом графічних 

програм у сфері конструювання, 3д-моделювання та візуалізації. 

Інновації, що виникають у різних сферах, та розвиток віртуального 

середовища дозволяє суттєво вдосконалити навчальний процес за допомогою 

інноваційних засобів та технологій навчання. Досягнення високої 

результативності проектної та освітньої діяльності вимагає від архітекторів 

розширення меж сприйняття інформаційних технологій. Все активніше 

застосовуються нові режими обміну інформацією та нові та швидкозростаючі 

концепції, такі як інформаційне моделювання (BIM), а також такі сучасні 

технології, як віртуальна та доповнена реальність, анімація, візуалізація, 3d-

друк та дрони, які революційно змінили сферу архітектури, дизайну та 

інженерії. 

Формування єдиного простору для оперативного обміну інформацією між 

усіма зацікавленими сторонами проекту сприяє не тільки підвищенню якості 

архітектурного проектування, а й успішної реалізації всього архітектурного 

задуму в цілому.  

Застосування тривимірного проектування, а особливо технології 

інформаційного моделювання будівель (BIM), коли ядром всього проекту стає 

інформаційна модель об'єкта, значно впливає на підвищення ефективності 

архітектурної діяльності та можливість оцінити та виявити потенційні помилки 

ще до початку реалізації проекту. 

Варто відзначити, що рівень володіння програмами серед студентів з 

кожним роком зростає, а архітектурна подача студентських проектів якісно 
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видозмінилась у кращу сторону. Основними програмами, які використовують 

студенти при виконанні проектів з курсу «Архітектурне проектування», є 

Graphisoft ArchiCAD, Autodesk 3DsMAX, Autodesk Revit, а також пакет 

графічних програм для фінальної обробки проектів на зразок Adobe Photoshop. 

Соціологічні опитування, проведені автором серед студентів Інституту 

архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу вказують на те, що одним з найсуттєвіших 

недоліків сучасної архітектурної освіти та методик викладання на думку 

респондентів є відсутність або низький рівень викладання дисциплін в галузі 

архітектурного проектування з використанням комп’ютерних технологій. 

Натомість, студенти змушені самотужки освоювати пакет професійних 

архітектурних програм чи шукати курси з 3D-моделювання та візуалізації, які 

здебільшого є дорого вартісними і недоступними пересічному студенту. А це 

відповідно веде до втрати студентом інтересу до університетської освіти і 

взагалі нівелювання важливості вищої освіти, оскільки найнеобхідніші для 

сучасної професійної діяльності знання, здобуваються не в стінах закладу 

вищої освіти, а на спеціалізованих курсах чи тренінгах.  

Окрім того сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій 

дозволяють спрогнозувати, що невдовзі архітектурне проектування вийде на 

більш прогресивний віртуальний рівень, де архітектор виступатиме в ролі 

скульптора і вже в реальному масштабі перетворюватиме архітектурне 

середовище. Насправді технології віртуальної та доповненої реальності вже 

досить широко застосовуються у світовій практиці проектування  

А тому необхідність покращення навчального процесу та його 

відповідності вимогам сучасності вимагає нових методик та підходів до 

структури та форм викладання даних дисциплін, а також підвищення 

кваліфікації та стажування викладачів задля покращення рівня їхньої 

педагогічної майстерності та оволодіння інноваційними освітніми 

технологіями. Активне та сміливе впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в архітектурний освітній процес безумовно приведе до позитивних 

ефектів та підняття рівня освіти на якісно новий рівень, її модернізації та 

позитивних освітніх результатів. 
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УДК 711.01/.09 

ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДКРИТОГО  

ПРОСТОРУ МІСТ У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ 

Гусєв Микита Олександрович, аспірант кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

Однією з найбільш важливих характеристик відкритого міського простору 

є спосіб його розташування та організації в горизонтальній або вертикальній 

площині. В умовах постійного зростання щільності міст це питання є 

надзвичайно актуальним задля організації найбільш комфортного простору для 

людини.  

В умовах глобальної урбанізації та автомобілізації важливим є 

розподілення транспортних (автомобільних) та пішохідних потоків. Саме задля 

вирішення цієї проблеми планування відкритого міського простору вирішують 

у вертикальній площині. Таким чином, потоки розмежовують не в одній 

площині, а різних, найчастіше з більш зручним, пріоритетним пересуванням 

пішоходів у рівні землі та розташуванням автомобільного руху над або під 

землею.  

Через відсутність вільного простору в центральних частинах містах та 

історичних центрах на підземних рівнях можуть розташовуватися місця для 

паркування автомобілів, зупинки транспорту та інші обслуговуючі функції. 

В рівні землі розташовують парки, сквери, пішохідні та велосипедні 

доріжки, літні театри, інтерактивні виставки та тераси. Завдяки розмежуванню 

потоків створюється безбар’єрне середовище як для пішоходів, так і для 

автомобілістів. 

Ревіталізація старих промислових або транспортних об’єктів також є 

яскравим прикладом вертикальної організації відкритого міського простору. 

Старі залізничні шляхи або гілки метро над землею, акведуки або покинуті 

автомагістралі можуть стати хорошим місцем для розташування лінійної 

рекреаційної зони. В даному випадку основні транспортні потоки знаходяться 

на рівні землі (вулиці, проспекти, бульвари), а пішохідні потоки підняті над 

рівнем землі. Прикладом такого рішення є парк «The High Line» у Нью-Йорку, 

США або парк «Coulée Verte René-Dumont» у Парижі, Франція. Обидва 

лінійних рекреаційних простори були створені на місці старих залізничних 

колій, що були підняті над рівнем землі. Прикладами лінійних парків на місці 

старих автострад та шосе над рівнем землі є парк «Cheonggyecheon» у місті 

Сеул, Південна Корею та парк «Harbor Drive» у місті Портланд, США. 

Офісні райони з щільною та висотною забудовою потребують нових 

відкритих міських просторів. Погана інсоляція простору не дає можливості 

організовувати їх між ними, а отже зони відпочинку (невеликі сквери, 

спортивні майданчики, тераси кафе) все частіше розташовуються на дахах 

будинків. Прикладом парку на даху будівлі є «Shanghai Greenland Center» у 

місті Шанхай, КНР або «Namba Park» у місті Осака, Японія. 

В умовах відсутності земельних ресурсів в центральних частинах міст 

екологічну функцію організовують не у горизонтальній, а у вертикальній 
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площині – у вигляді зелених фасадів будівель. Окрім того, будівлі з даним 

типом фасадів є найбільш екологічними та енергоефективними. 

Найвідомішими прикладами даних споруд є Музей на набережній Бранлі у 

місті Париж, Франція або офісний комплекс «Consorcio» у місті Сантьяго-де-

Чилі, Чилі. 

При вертикальній організації відкритого міського простору та 

розмежуванні його потоків по різним рівням важливим є питання комунікації 

між ними. Такими комунікаціями можуть виступати сходи, ліфти, пандуси або 

похилі покрівлі. Саме завдяки останньому виду вертикальних комунікацій 

відкритого міського простору організовується найбільш зручний взаємозв’язок 

між рівнями, навіть в умовах великої інтенсивності пішохідних потоків. Похилі 

покрівлі мають експлуатований дах (в порівнянні з іншими частинами будівлі, 

зазвичай покрівля має найбільшу зовнішню поверхню), на якому 

розташовується частина міських зон – сквери, місця відпочинку, дитячі та 

спортивні майданчики або літні театри. Прикладом будівлі з похилою 

експлуатованою в якості відкритого міського простору покрівлею є споруда 

театру «Operahuset» у місті Осло, Норвегія або споруда сміттєпереробного 

заводу «Amager Resource Center» у місті Копенгаген, Данія. 

У містах з власною акваторією (річка, озеро, берег моря чи океану) 

прибережні території та набережні найчастіше організовують у декількох 

рівнях, що дає змогу найбільш раціонально використовувати простір – 

рекреаційну функцію простору виконує верхній рівень, в той час як 

транспортну – нижній. Прикладом таких просторів є набережна Орсе в Парижі, 

Франція або «Battery Park» на узбережжі Гудзону в Нью-Йорку, США. 

При розташуванні міста та його відкритого міського простору в умовах 

яскраво вираженого рельєфу, доцільно цей простір проектувати у декількох 

рівнях (наприклад, за допомогою різних терас). Наприклад, таким простором є 

парк Гуель в місті Барселона, Іспанія або Бахайський Сад у місті Хайфа, Ізраїль 

або площа Іспанії в місті Рим, Італія. 

Формування відкритого міського простору у вертикальній площині - 

перспективна задача містобудування, що вирішує багато проблем в умовах 

ущільнення забудови та постійної урбанізації міст. За допомогою 

інформаційних технологій в архітектурі є можливість прогнозувати та 

моделювати потужні міські потоки.  

Дане моделювання допомагає розробити максимально оптимізований 

відкритий міський простір та запобігти заторам на дорогах та скупченню 

великої кількості людей. 

Відсутність вільних ділянок в містах, урбанізація, автомобілізація, 

щільність транспортних та пішохідних потоків та нові технології та підходи у 

плануванні відкритого міського простору здатні сильно вплинути на майбутній 

вигляд міст та суттєво покращити умови життя в них. 
 

 

 

 



  

 27 

УДК 004.92 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАТОРА CORONA RENDERER 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФОТОРЕАЛІСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ  

ДИЗАЙН-ПРОЕКТІВ 

Вишневська Олена Вячеславівна, доцент кафедри дизайну інтер’єру і 

меблів Київського національного університету технологій та дизайну 

 

Сучасний стан інформаційних технологій відкриває широкі можливості 

для дизайнерів у реалізації творчих задумів, презентації дизайн-проектів. 

Важливою складовою презентації дизайн-проектів є створення реалістичних 

зображень тривимірних сцен. Найбільш поширеною програмою комп’ютерного 

тривимірного моделювання є 3ds Max. Для неї створено плагіни, за допомогою 

яких виконують візуалізацію побудованих моделей. Програми-візуалізатори 

постійно удосконалюються, у них з’являються нові можливості, які спрощують 

роботу дизайнера, дають змогу створити якісні візуалізації. 

Останнім часом усе більшого поширення набуває візуалізатор Corona 

Renderer завдяки простоті налаштувань та широкому спектру інструментів для 

втілення ідей дизайнера.  

Підготовка сцени до візуалізації складається з кропіткого налаштування 

освітлення та матеріалів сцени, параметрів візуалізатора, що потребує багато 

знать, зусиль і часу. Процес налаштувань світла, матеріалів у сцені в Corona 

Renderer зручно переглядати за допомогою інтерактивного рендеру. Але не 

завжди кінцевий результат рендеру виявляється досконалим. Для корегування 

фінального зображення можна задіяти програму Adobe Photoshop, але нині її 

використання для візуалізатора Corona втратило свою актуальність, адже майже 

всі потрібні інструменти для постобробки зображення знаходяться 

безпосередньо у вікні рендеру. 

Інструменти постобробки зображень Corona Renderer розподілені у п’яти 

вкладках: Tone mapping (редагування тону/кольору);  LUT (фільтри); Bloom and 

Glare (ефекти світіння і сяйва); Sharpenning/Blurring (різкість/розмиття); 

Denoising (прибирання шуму). 

Функції, що знаходяться у вкладці Tone mapping, належать до світло- та 

кольорокорекції рендеру. Вони схожі з командами корекції зображення 

програми Adobe Photoshop. Параметр Exposure (EV) – експозиція, що показує 

наскільки світлочутливою є камера. У Corona Renderer цей параметр змінювати 

яскравість зображення. Параметр Highlight compress використовують для 

редагування відблисків. Ця функція прибирає засвіти (переосвітлення). 

Значення параметра White Balance (баланс білого) задаються у градусах 

температури за шкалою Кельвіна. Низькі значення роблять зображення більш 

холодним, високі – більш теплим. Ще одним параметром є Contrast (контраст). 

Збільшення цього параметру робить рендер більш насиченим та яскравим. За 

насиченість кольорів відповідає параметр Saturation. Його значення змінюють 

зображення від відтінків сірого до дуже насичених кольорів. Для редагування 

світлих ділянок зображення використовують параметр Filmic highlights. 

Параметр Filmic shadows призначений для редагування тіней, він доповнює 

https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
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функцію Contrast. Ефект затінення по краям зображення створює функція 

Vignette intensity. Для надання зображенню кольорового відтінку можна задіяти 

функцію Color tint. Усі кольори на рендер множаться на обраний колір, 

зображення стає подібним тому, як виглядає навколишній світ через кольорове 

скло. Інструмент Curves (криві) дуже схожий на свій аналог у програмі Adobe 

Photoshop. Графічне редагування кривої впливає на яскравість/контрастність 

зображення. 

У вкладці LookUp Table (LUT) знаходиться таблиця перетворення 

кольорів. У контексті Corona Renderer цей параметр відповідає за імітацію 

зйомки на конкретну плівку, яку можна обрати з пропонованого списку. 

Параметр Оpacity (непрозорість) відповідає за те, наскільки 

прозорим/непрозорим буде шар з цією функцією редагування.  

Наступний блок функцій зібрано у вкладці Bloom і Glare (світіння та 

сяяння). Це функції, які додають рендерам більшого реалізму, виразності та 

ефектності. Параметр Bloom intensity – інтенсивність світіння. Ця функція 

створює розмите радіальне світіння навколо найбільш яскравих пікселів. 

Параметр Glare intensity, або інтенсивність сяйва, створює відблиски у формі 

зірочок навколо тих же яскравих пікселів. Параметр Threshold (поріг) 

встановлює фільтрацію пікселів, до яскравості яких буде застосовано ефекти 

світіння і сяйва. Чим вище поріг, тим менше елементів потрапляє під вплив 

ефекту. Параметр Color intensity (інтенсивність кольору) робить ефекти світіння 

і сяйва кольоровими. Параметр Color shift (зміщення кольору) активується 

лише  при включеному Сolor intensity. Для ефекту сяйва можна задати кількість 

променів (Streak count), поворот променів (Rotation), а також розмиття променів 

(Streak blur). 

Функціїї вкладки Sharpening/Blurring потрібні для редагування різкості та 

розмиття зображення. Рекомендується задавати мінімальне значення параметра 

Sharpen amount (значення різкості) і максимальне значення Sharpen radius 

(радіус різкості). Параметр Blur radius налаштовує розмиття різкості.  

Вкладка Denoising (прибирання шуму) – містить параметр, що впливає на 

рівень шуму рендеру. Параметр Denoise amount (рівень шуму) задається в 

діапазоні від 0,0 до 1,0. При максимальному значенні зображення втрачають 

різкість. 

Ще одним інструментом, використання якого сприяє створенню 

реалістичних візуалізацій, є Light Mix. Він дає змогу керувати  освітленням 

сцени під час рендерингу. Для окремих або об’єднаних у групи джерел світла 

можна налаштовувати інтенсивність світла і колір або їх виключити. Існує 

можливість заздалегідь оцінити вигляд сцени у денний час, зранку, вночі, 

зберегти та презентувати різні варіанти освітлення змодельованої сцени. 

Наявність зручних функцій постобробки та елементу LightMix дають змогу 

економити час при налаштуванні освітлення та додаткових ефектів, редагувати 

рендери без використання допоміжних програм і, зрештою, отримати якісні 

візуалізації. 

 

 

https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
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УДК 711.00 

GIS – ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗ ДАНИХ 

 ІСТОРИЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Довганюк Анатолій Іванович, аспірант кафедри Міського будівництва, 

Факультет урбаністики та просторового планування Київський національний 

університет будівництва та архітектури 

 

Геоінформаційні системи (GIS) – комп’ютерні технології, що дозволяють 

поєднувати електронне модельне відображення карт/схем/аеро-/космо-

відображень території (в 2D або 3D вигляді) з інформацією табличного типу –

базами даних. Можливості застосування GIS-технологій досить обширні. 

Найбільш актуальним для Чернівців, особливо, є створення тривимірної 

бази даних територій, будівель і споруд в історичній частині міста, історичного 

ареалу на основі хмар точок. Система містобудівної документації базується на 

застосуванні двовимірних цифрових аналогах паперу – топографічній основі, 

яка буває в наявності в декількох версіях. 

Хмара точок - набір вершин в тривимірній системі координат, отриманих 

в результаті 3D-сканування об'єкта. 

Ґрунтуючись на розрахованих положеннях камер, програма обчислює 

карти глибини для кожної камери і на їх основі будує щільна хмара точок. 

Щільна хмара точок може бути змінено і класифіковано або експортовано для 

подальшого аналізу в інших додатках. 

Наприклад, для отримання цифрової моделі рельєфу необхідно провести 

фільтрацію щільного хмари точок, виключивши з нього рослинність, будівлі, 

автотранспорт. 

Щільні хмари точок можуть бути представлені в наступних форматах: 

Wavefront OBJ, Stanford PLY, U3D, PDF (формати зберігання 3D-даних); 

ASPRS LAS, LASzip (LAZ), ASTM E57, Agisoft OC3, Topcon CL3, XYZ 

(формати зберігання даних лідарної зйомки). 

Формат даних, що отримується в результаті фотограмметричної обробки, 

сумісний з будь-якими сучасними геоінформаційними системами (ГІС) і легко 

конвертується в необхідний. 

Сьогодні хмари точок застосовуються в архітектурі, реставрації, 

археології, геодезії, геології, антропології, криміналістиці, медицині, 

промисловості, сільському господарстві. 

Суть методу для створення тривимірної бази даних територій на основі 

хмар точок для міста Чернівці визначається в наступному: 

• проведення аерофотозйомки всієї території історичної частини 

міста за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА); 

• фотозйомці фасадів будинків і споруд, пам'яток історико-

культурної спадщини; 

• створення щільного геодезичного каркасу території ареалу (>20 

постів/га); 

• програмній обробці отриманої інформації для створення і 
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класифікації хмар точок; 

• створенні системних локальних блоків з прив'язкою до 

національних систем координат УСК2000 й СК42/63; 

• збереженні локальних блоків у вигляді об'єктів придатних для 

використання в архітектурній практиці. 

Реалізація цього методу (проекту) дасть можливість створити: 

• ЦММ - цифрові моделі місцевості; 

• ЦМР - цифрові моделі рельєфу; 

Що дає можливість уточнити і актуалізувати топографічні плани 

масштабів 1: 500 на основі фотограмметричної і інструментальної зйомки, а 

при необхідності - створити топографічні плани масштабів 1: 200, 1: 100. 

Об'єкти хмар точок в форматах придатних для використання в основних 

програмах об'ємного моделювання; 

Додаткові можливості: 

• створення горизонталей рельєфу з будь-яким кроком від 1см; 

• проведення вимірювань відстані, площі поверхні і об'єму; 

• розрахунок індексів рослинності; 

• створення моделей пам'ятників культурної спадщини для геопорталу; 

• проведення архітектурних обмірів на пам'ятоках архітектури без 

польових робіт. 

Перевага: 

Основні програмні файли бази зберігають всю інформацію та легко 

актуалізуються. 

База даних проекту включає в себе: 

• фотографії отримані за допомогою аерофотозйомки (по блокам зйомки); 

• фотографії отримані за допомогою наземної зйомки (по об'єктах); 

• основні файли програми фотограмметричної обробки. 

• каталог координат і графічні матеріали геодезичної зйомки; 

• цифрові моделі рельєфу (ЦМР в форматі GeoTIFF elevation (* .tif)); 

• цифрові моделі місцевості (ЦММ в форматі XYZ (* .xyz)); 

• об'єкти хмар точок в форматах Autodesk DXF (* .dxf), ASTM E57 (*.e57), 

І нарешті на основі бази даних проекту з’являється можливість створити: 

єдину тривимірну модель рель`єфу та елементів інфраструктури історичної 

частини території міста; деталізовані тривимірні моделі будівель і споруд 

історичного ареалу; актуальну основу для актуалізації (і тривимірного 

моделювання) інженерних мереж; тривимірну програмну основу для 

благоустрою та ландшафтного дизайну; тривимірну програмну основу для 

проведення всіх видів програмного аналізу; тривимірну програмну основу для 

пошуку проектних рішень їх комплексного аналізу і оцінки; 

В сукупності з повноцінно наповненою геоінформаційною системою це 

дасть можливість створити постійно діючий проект історичної частини міста 

та його історичного ареалу, застосовувати системи автоматизації, 

алгоритмічного і параметричного аналізу, швидко опрацьовувати проектні 

варіанти, долучити за необхідності провідних фахівців інших регіонів та країн 

і прискорити процес прийняття рішень. 
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УДК 72.01:721.021 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ У 

МОНІТОРИНГУ МІСЬКИХ МЕРЕЖ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Дорошенко Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного університету 

 

Актуальність теми доповіді. Забезпечення високої працездатності міських 

мереж інженерної інфраструктури традиційно є актуальною науково-практичною 

задачею. Недостатня надійність функціонування таких систем та зумовлена цим 

певна небезпека їх експлуатації у разі виникнення аварійних ситуацій може 

призвести до значних економічних збитків, екологічних катастроф та інших 

негативних наслідків для довкілля, промисловості, міської забудови та населення 

на певній території. Для попередження аварійних ситуацій під час експлуатації 

міських мереж інженерної інфраструктури слід організувати їх комплексний 

автоматизований моніторинг з використанням сучасних комп’ютерних технологій 

і засобів, насамперед, ВІМ. Така моніторингова система має містити 

конструктивні дані про мережі та їх елементи і надавати змогу одержувати 

достовірну інформацію про поточний стан мереж з прогнозуванням здійснення 

необхідних ремонтно-профілактичних заходів. 

Мета (ідея) доповіді полягає в пропозиції щодо організації моніторингу 

міських мереж інженерної інфраструктури та презентації перспектив 

застосування сучасних ВІМ-технологій у відповідній моніторинговій системі. 

Основні результати дослідження. Інженерна інфраструктура міста є 

комплексом систем інженерного обладнання, згрупованих за ознаками 

однорідності виробничого процесу у водогосподарський, енергетичний і 

природоохоронний комплекси. Зокрема, водогосподарський комплекс складається 

із систем водопостачання питною водою, промислових водоводів, каналізування 

господарсько-побутових і поверхневих вод, а також промислової каналізації. 

Основними структурними складниками інженерної інфраструктури є 

мережі трубопроводів: водопостачання (холодне і гаряче); каналізації; 

водовідведення; електропостачання; газопостачання; теплопостачання; зв’язку.  

Такі мережі становлять питому частину інженерної інфраструктури міста, 

значною мірою визначають її працездатність і є її найуразливішими елементами 

щодо виникнення різних аварійно-небезпечних ситуацій. Організація 

комплексного моніторингу дасть змогу оперативно одержувати конструктивно-

технологічну інформацію про мережі та їх окремі ділянки і елементи, 

відстежувати поточний стан мереж та їх окремих ділянок і елементів, 

здійснювати якісний ремонт ділянок мережі та вчасну і адекватну заміну 

елементів мережі, аби забезпечити високу працездатність мереж і запобігти 

виникненню аварійно-небезпечних ситуацій. 

Під моніторингом (від латинського monitor – той, що наглядає) розуміють 

спеціально організоване, цілеспрямоване, систематичне, тривале 

спостереження за станом (зміною стану) певних об’єктів, процесів чи явищ з 

вимірюванням і фіксацією у визначені моменти часу значень (величин) 

виділених параметрів (ознак, властивостей) їх стану, групування 
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(систематизація) та збереження одержаних даних. Інтегральною метою 

моніторингу є одержання статистично значущої достовірної інформації про 

певний об’єкт, процес чи явище.  

У сучасних умовах для здійснення моніторингу створюються 

моніторингові системи з використанням різних інформаційних технологій та 

комп’ютерних засобів (програмних і технічних). Стосовно архітектурно-

будівельної галузі реалізатором певного аспекту такого моніторингу є ВІМ-

технологія як комплексний супровід будівлі впродовж усього її життєвого 

циклу – від архітектурного проектування до утилізації. 

Нині у facebook відбувається активна дискусія щодо розробки дієвої 

"Концепції впровадження ВІМ в Україні" (Ukrainian BIM Community – 

https://www.facebook.com/groups/UABIM/?ref=group_header Ukrainian BIM 

Community). Ця Концепція насамперед стосується будівельної галузі та об’єктів 

будівництва, але потенційно може бути поширена й на інші галузі та об’єкти. 

BIM-технологія – Будівельне Інформаційне Моделювання (з англ., 

Building Information Modelling) – це інформаційна технологія використання 

спільного цифрового подання об’єкта будівництва для сприяння процесам його 

проектування, спорудження та експлуатації з позицій створення надійної 

основи для прийняття обгрунтованих рішень. 

Основою ВІМ-технології є BIMs-модель – Будівельна Інформаційна 

Модель (з англ., Building Information Models) – набір структурованих і 

неструктурованих інформаційних контейнерів (наборів даних) в межах цілісної 

інформаційної системи, що містять геометричні, фізичні, функціональні та інші 

характеристики об’єкта, які є джерелом для документації, що супроводжує 

життєвий цикл об’єкта (проектна документація, кошториси тощо). Структура і 

вміст (контент) будівельної інформаційної моделі тотожний проектній 

документації об’єкта, розширеній додатковими даними. 

Нами пропонується поширити застосування ВІМ-технологій на моніторинг 

міських мереж інженерної інфраструктури. При цьому слід врахувати, що 

міські інженерні мережі класифікуються за такими ознаками: 1) видом: 

трубопроводи, кабелі, канали; 2) технологічними особливостями; 3) 

параметрами робочого середовища; 4) матеріалами; 5) терміном служби; 6) 

конфігурацією; 7) місцем прокладки; 8) методом прокладки; 9) глибиною 

розміщення; 10) призначенням. Тобто, така інформація має бути розміщена у 

відповідній BIMs-моделі мережі. Внаслідок цього розмірність ВІМ-технології 

моніторинга міських мереж інженерної інфраструктури має становити не 

менше 6D (експлуатація) і передбачати додаткове включення інформації про 

виробника компонентів, дату їх монтування, необхідне технічне 

обслуговування та інформацію про те, як елементи повинні бути налаштовані і 

експлуатуватися для забезпечення належної їх роботи, енергоефективності, а 

також дані про термін служби та виведення з експлуатації. До вказаних можуть 

додаватися й інші дані, наприклад, показник фізичного зносу окремих 

елементів інженерних мереж (систем) та мережі (системи) в цілому. 

Слід також передбачити можливість інтеграції створеної моніторингової 

системи з геоінформаційною системою (GIS) з описом відповідної території. 
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ЛОГОС-СИСТЕМНИЙ ТРАНСФЕР МОВНОГО (СЕМІОТИЧНОГО) 

ЗМІСТУ ПЛАНУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМОВТІЛЕННЯ 

ФЕНОМЕНІВ РОЗСЕЛЕННЯ 

Дюжев Сергій Андрійович, головний спеціаліст Інституту архітектурного 

менеджменту, Київ 

 

 У добу циклостадійних цивілізаційних змін актуалізуються питання 

стосовно того, наскільки адекватні та ефективні теоретичні уявлення і 

методичні засоби містобудівної діяльності, наскільки повні та прогнозовані 

картина світу дійсності і хід культурно-історичного процесу розселення, яка 

роль душевних (свідомості) і духовних (смислонесучих) факторів світобудови. 

Існує багато варіантів відповідей на ці запитання. Наведемо тут лише думку 

Д.С.Лихачова з його звернення до читачів журналу АСД (1998, № 4, с. 16): 

Логос передує своєму матеріальному втіленню у дійсності, у якій "свідомість 

(Логос, Слово) визначає буття". З онтологічної точки зору можна говорити про 

непроявлений і проявлений світи (у нашій редакції – світ форм і світ речей та їх 

взаємодій), а також про породжувально-замикаючий ці світи – світ ідей 

(смислів і значень). Зараз йдеться про трансцендентний перехід "світ форм – 

світ речей" (оприявлення феноменів розселення) в аспектах епістемології та 

праксіології. В рамках креативно-рекурсивної логосоцентричної концепції 

експлікації ідеальних культурних форм розселення композиційний агрегат (що 

інтегрує структурну, генетичну і організаційну складові) логос-системного 

(фрактального) механізму містить як рухлива (діяльна) трансцендентна 

реплікація конфігуратора логосу інструментальні тригер-схеми і інструктивні 

монтажні схеми (ре)конфігурування атрибутів ландшафтного цілого (будова, 

фунції, властивості, зміни) і разом з системно-імплікаційним фактором 

ціледосягнення передустановленого призначення речей (що модерує дії 

принципів алеаторики і суперпозиції) забезпечує засади регулювального 

(гармонійного) здійснення процесо-середовищної єдності (цілісності) 

феноменів розселення. Активована сукупність "згорнутих" смислозначень 

таких несилових інструментів і силових інструкцій, пов’язаних системною 

місією конкретного (місця) розгортання та втілення форм феноменів 

розселення утворює "душу" подібних ідеальних форм, яка існує на 

"планувальній поверхні" розмежування ідеального і реального світів. В оптиці 

реальної дійсності душа конфігуратора форм (як й устрій логос-системного 

механізму) рефлексійно "прозирає" постає як "сонячна корона" – габітус, який 

виявляє та реєструє ресурсовтілення атрибутів форм і мовний перехід "як 

кінезис смислозначень", що розгортається у реальності. Чотири конституенти 

души (свідомість, підсвідомість, досвідомість, надсвідомість) й відображають 

походження складових логос-системного механізму, градієнти дії принципів 

формовтілення, реплікаційні складові психіки речей і конституенти (та їхні 

кореляти) змісту мовного переходу "форма – річ". 

 Складові психіки (інтелект, інтуїція, інстинкти, світовідчуття) як 

психічний комплекс ментальних рушійних начал рекурсивного втілення 
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(еволюції – інволюції) утворюють чотири види продуцентів умов та 

можливостей (операційних засобів і правил) виходу (доступу) до 

миследіяльності (чистого мислення, мисль-комунікації, миследії), які 

передбачають відповідні класи обґрунтувань (умовиводів) на логос-системному 

"діалозі" мови форм і мови речей, що базується на семіотико-лінгвістичних 

конституентах: синтактика, прагматика, семантика, морфосинтагматика.  

 Таке логос-системне "спорядження" операцій прийняття планувальних 

рішень здійснюються як інтеріоризація ідеальних тригер- і монтажних схем, 

градієнтів суперпозиції (цілевтілення) конфігуратора у "внутрішній план" 

психіки речей-суб'єктів самоуправління й таким чином визначають повноту, 

адекватність та ефективність імплікаційного ресурсовтілення та 

"розпакування"смислозначень прообразу, потенціалу, програми і конфігуратора 

кожної культурної форми феноменів розселення, а також технологічні складові 

композиційного здійснення (змістовні операційні рівні) ландшафтного 

містобудівного цілого: темпоралістика, фігуралістика, архітектоніка, поетика. 

При цьому поетика тут рухлива смислозначенева рамка-цезура композиційної 

(фрактально-рекурентної) риморегулярності цілестворення речей-феноменів 

дійсності розселення. Тому світ – це всезагальна "припасовуність" речей (за 

М.Фуко). Предикатами трансцендентної експлікації змісту атрибутів форм 

розселення як конфігуративного переходу "душа – психіка" (імплікаційного 

втілення речей-феноменів дійсності), що відображає габітус, є розум як 

розсудок (не плутати з Розумом світу Руху), знання істини, культурні уміння, 

рефлексійний ум, й усі разом інтенційно демонструють онтичну пам'ять і волю 

до втілення та одухотворення ідеальних форм-логосів. 

На даній онтологічній основі можлива історична реконструкція 

виникнення та розвитку архітектурно-містобудівних ідей, концепцій, теорій, а 

також відповідна аналітика і експертиза містобудівної практики різних епох, 

обґрунтованість сучасних планувальних завдань та стратегічних рішень. На 

даній онтологічній основі можлива історична реконструкція виникнення та 

розвитку архітектурно-містобудівних ідей, концепцій, теорій, а також 

відповідна аналітика і експертиза містобудівної практики різних епох, 

обґрунтованість сучасних планувальних завдань та стратегічних рішень. 

Уявлення щодо логос-системної релевантності душі (продуцента активності 

конфігуратора форм) та її габітусу можуть бути співставленні з концептами 

практичного відчуття та габітусу П.Бурдьє. 

Практичним змістом зазначених планувальних технологій (що містять 

відповідні смислозначеневі інструменти та інструкції) є:  

темпоралістика – конфігурування умов мінімальної дії (середовища) 

здійснення процесів функціонування та економічних взаємодій; 

фігуралістика – конфігурування умов доповнюючої дії (середовища) 

здійснення процесів формування і соціальних взаємодій; 

архітектоніка – конфігурування умов оптимальної дії (середовища) 

здійснення процесів розвитку і екологічних взаємодій;  

поетика – конфігурування умов гармонічної дії (середовища) здійснення 

процесів відтворення і планувальних взаємодій.  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА СТАЛІСТЬ ГРОМАД 

Зінов'єва Олена Сергіївна кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

архітектурного середовища КНУБА 

 

Сталий розвиток - це процес перетворень, в якому використання ресурсів 

природи, спрямування інвестицій, напрямок науково-технічного прогресу, 

розвиток особистості та соціально-економічні зміни погоджені одні з одними і 

зміцнюють сучасний потенціал та працюють на майбутнє для задоволення 

людських потреб. 

Об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та 

екологічної є основою концепції сталого розвитку. Узгодження цих різних 

точок зору і перехід до конкретних заходів для досягнення сталого розвитку - 

завдання величезної складності, оскільки всі три елементи сталого розвитку 

повинні розглядатися збалансовано. Проникнення інформаційних технологій у 

сферу соціальних відносин посилює як позитивний рух у цьому напрямку, так й 

створює додаткові ризики. З одного боку, активність громадських ініціатив 

збільшується за допомогою соціальних мереж, впливаючи на кількість 

учасників громадського руху, збільшуючи інформованість населення ті ін. З 

іншого боку зростає ризик розповсюдження неправдивої інформації та 

маніпуляцій громадською думкою.  

З огляду на екологічний підхід все більш актуальним стає формулювання 

соціально значущих архітектурних завдань для формування сталої громади. 

Втілення систем "розумний дім", "розумне місто", впровадження інтеренету 

речей може допомогти громадам отримувати точну та правдиву інформацію 

для керування своїми повсякденними витратами та прийняття рішень щодо 

розвитку своєї території. 

Інтернет речей - це не тільки побутові пристрої, які керуються власником 

зі смартфона. Це розумні датчики на полях, дрони з камерами, завдяки яким 

можна віддалено  проводити моніторинг стану ґрунтів, це датчики в 

громадському транспорті та єдині системи для моніторингу життя міста. Вже 

через кілька років інтернетом речей може стати світ навколо нас. Там, де є 

потреба в моніторингу стану об'єктів або зборі великих даних з метою 

подальшого аналізу. інтернет речей дає можливість економити на 

обслуговуванні обладнання: датчики збирають інформацію про його стан, тому 

техобслуговування і ремонт виробляються саме тоді, коли це потрібно. 

Профілактика - завжди дешевше ремонту. 

Міський транспорт з датчиками переміщення, сміттєві баки з датчиками 

наповнення, планування маршрутів транспорту на підставі даних про 

переміщення людей по місту, відео спостереження, контроль за рівнем води в 

водоймах, датчики шуму і забруднення роблять міста зручніше і безпечніше. А 

великі дані, які збираються в результаті роботи датчиків, дають можливість 

владі міста краще розуміти потреби жителів, а мешканцям самим дозволяє 

контролювати дії влади. 
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«Розумні» лічильники самі фіксують, скільки енергії було витрачено в 

цьому місяці. Деякі рішення для «розумного» будинку навіть показують, 

скільки витрачає конкретна лампочка або побутове пристрій, підключений до 

мережі. «Розумні» ліфти самі сповіщають про поломки, системи управління 

теплом в будинку віддалено показують температуру в приміщенні і можуть 

включатися через смартфон. Наприклад, якщо встановити таку систему в 

індивідуальному будинку, то нагріти приміщення можна заздалегідь, 

натиснувши пару кнопок в мобільному додатку - і приїхати відразу в теплий 

будинок. Це вже є в Україні, хоча технології ще не стали масовими.  

Системи відео спостереження та охорони стають частиною життя як 

окремих бізнес процесів, так і цілих міст, в тому числі і Києва. Так, камери 

відео спостереження з розпізнаванням осіб в метро та на вулицях - це теж 

інтернет речей. 

Передбачається, що ідеальним стандартом зв'язку для інтернету речей 

стане стандарт зв'язку 5G, але про реальні комерційні продукті на базі цієї 

технології можна буде говорити тільки через кілька років. Поки що пристрої 

погано сумісні між собою, а до впровадження рішень потрібно підходити 

комплексно. 

Сталі громади економічно, екологічно та соціально здорові та стійкі та 

зустрічають виклики через інтегровані рішення, а не через фрагментарні 

підходи. Успіх спільних зусиль, спрямованих на забезпечення стабільності, 

залежить від прихильності та участі її членів. Сталість громади збільшується 

саме завдяки грамотному використанню новітніх технологій, в тому числі й 

інтернету речей. 

Втілення концепції сталого розвитку міста з урахуванням її принципів на 

всіх рівнях інфраструктури надасть позитивного впливу на екологічну, 

соціальну та економічну складові стану суспільства. Метою розвитку 

архітектурного середовища має бути стале місто, яке може підтримувати себе 

не тільки з мінімальною залежністю від навколишнього середовища, а і 

відтворити сталу систему через формування сталої громади й її існування у 

руслі сучасних технологічних течій. 

 

 

 

УДК 004.91; 001.817  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ 

Іванова Лариса Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

 

Термін "презентація архітектурного проекту" одночасно означає процес 

подання матеріалу аудиторії і документ, в якому містяться демонстраційні 

текстові та графічні матеріали. Від виступаючого з презентацією потрібно не 

тільки уміння створити демонстраційні матеріали, а й мистецтво донести зміст 
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та переваги проекту до аудиторії. Таким чином, презентацію слід розглядати як 

засіб комунікації в архітектурній діяльності. 

Суспільство на сучасному етапі характеризується інтенсифікацією 

процесів обміну інформацією. Успішність реалізації професійної архітектурної 

діяльності в умовах, коли генеруються і переміщаються великі обсяги 

інформації, в істотній мірі залежить від ефективності залучення уваги до 

продукту або послуги і здійснення ефективної комунікації в ході його розробки. 

В проектній практиці архітектор все частіше стикається з професійною 

необхідністю презентувати себе і свої роботи на етапах розробки і узгодження 

проекту, а також при розширенні мережі професійних контактів. 

У наш час архітектурна презентація є спеціалізованою сферою 

професійної діяльності архітектора і виконує функції регулювання та 

оптимізації процесу професійної комунікації в архітектурній діяльності. 

Зростання рівня конкуренції і формування глобального ринку 

архітектурно-проектних робіт в останні десятиліття визначають необхідність 

постійного підвищення якості проектних послуг і активної реклами власної 

діяльності в середовищі потенційних замовників. Презентація, яку здійснюють 

великі транснаціональні архітектурні компанії, задає високий рівень 

представлення проектів і здійснення професійної комунікації. Одночасно, 

стрімкий розвиток і проникнення в архітектурну практику інформаційних 

технологій (Internet, CAD, мультимедійні платформи, системи рендеринга, 

графічні редактори) збагачують і трансформують презентаційний 

інструментарій архітектора, відкриваючи нові можливості для вираження 

професійних ідей і здійснення комунікації. 

Архітектурна презентація як специфічна форма діяльності архітектора 

пов'язана з процесом проектування (методи площинного, об'ємного і 

комп'ютерного моделювання), процесом професійної комунікації архітектора з 

іншими учасниками проектно-будівельного комплексу (замовником, 

девелопером, інвестором, інстанціями, що погоджують проект, споживачами, 

громадськістю, адміністрацією) і процесом маркетингу архітектора або 

архітектурної майстерні (реклама, конкурси, виставки). 

Види демонстраційних матеріалів презентації, що використовуються 

архітектором на сучасному етапі, представляють широку лінійку засобів з 

великим діапазоном за вартістю, строками, матеріальними витратами і 

складністю розробки, а саме: візитка, резюме, буклет (замальовки, 

пояснювальна записка), слайд-шоу, брошура, портфоліо, інформаційний щит, 

планшетна експозиція, макет, відео-ролик, інтерактивна презентація, сайт, 

книга, інсталяція. 

Розробка архітектурної презентації є процесом створення нового 

творчого продукту за допомогою переробки та адаптації (спрощення, 

схематизації) інформації про архітектурний проект (об'єкті) відповідно до цілей 

уявлення, особливостями аудиторії і сценарієм. Сприйняття і оцінка 

архітектурної презентації аудиторією відбувається з включенням механізмів 

раціонального та емоційного сприйняття. 
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На етапі планування формується усвідомлений намір до підготовки 

архітектурної презентації: визначаються цілі та завдання. 

Планування презентації включає: уточнення мети, аналіз аудиторії, 

тривалість і баланс часу, використання технічних засобів. 

Побудова презентації складається з декількох етапів: 

1. Визначення мети презентації 

2. Побудова концепції: генерування ідеї (основного задуму), 

визначення місця проведення та цільової аудиторії, визначення бажаних 

результатів презентації. 

3. Розробка сценарію презентації – логічної схеми, що призведе до 

запрограмованого результату. 

Незаперечним є факт, що дизайн демонстраційних матеріалів презентацій 

має безпосередній вплив на мотивацію, швидкість сприйняття матеріалу, 

стомлюваність і ряд інших важливих показників. Тому дизайн презентації не 

повинен розроблятися на інтуїтивному рівні. Вимагається науково 

обґрунтований, зважений і продуманий системний підхід. 

 

 

УКД 721.012.8 

ПРИНЦИП ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

АЕРОПОРТІВ 

Касім Мохаммед Басім, аспірант архітектурного факультету, Київського 

національного університета  будівництва і архітектури.  

 

Полягає у збільшенні простору за рахунок використання сучасних 

пристроїв та механізмів при обслуговуванні пасажирів. Цей принцип 

пов'язаний із принципом гнучкості, адже є його невід’ємною частиною. Яким 

чином новітні технології впливають на архітектурний дизайн, відповідь на це 

питання може дати Кертіс Фентресс. Fentress Architects, компанія, що займає 

важливе місто в дизайні аеропортів. Їх роботи - Міжнародний аеропорт Денвер, 

Аеропорт Інчхон і, останнім часом, FTEвиграшний термінал Bradley West 

Terminal в Лос-Анджелеському міжнародному аеропорту (LAX). 

«Технологія рухається так швидко, що всім нам важко усвідомити всі 

ефекти», - сказав Фентресс. «Ми тільки закінчили новий термінал в LAX, ми 

працюємо над цим проектом приблизно п'ять років. Багато змін зроблено «на 

льоту» протягом цього часу». Ключовими особливостями цього 

футуристичного терміналу є величезні цифрові екрани, за допомогою яких 

пасажири можуть взаємодіяти через власний мобільний пристрій та цифрову 

башту висотою 80 метрів. Ці особливості вказують на нову модель для 

аеропорту майбутнього. Він сказав: «Технологія впливає на форму та зовнішній 

вигляд аеропортів, і те що ми збираємося побачити - це модернізація екранів та 

інтерактивних пристроїв практично у всіх аеропортах. Є потенціал для всіх 

видів взаємодії з пасажиром майбутнього». 

Змінювальний характер фактичних матеріалів, що використовуються для 

побудови майбутніх об'єктів, є ще одним центром, який потенційно може мати 
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значний вплив на появу аеропорту завтрашнього дня. Матеріали, які 

відновлюють себе при пошкодженні, і поверхні, які чистять себе, - це ще одні з 

найсміливіших інновацій, які насправді можуть стати реальністю в ненадто 

далекому майбутньому.  

«Такі речі, як самовідновлювальні матеріали, самоочищаюче скло та 

самоочищаючі килими - чудові концепції, і це правда, що всі вони 

розробляються», каже Фентресс. «Можливість людей створювати ці речі 

абсолютно дивовижна, і я думаю, що всі вони є частиною майбутнього. Однак, 

коли ми зберемося зробити цей великий прорив, важко передбачити». Основна 

увага Фентреса,як архітектора зосереджена на створенні аеропорту, але як 

частий авіапасажир, він також передбачає використання особистих пристроїв 

для автоматичного «спілкування» з аеропортом. Це нововведення, яке буде 

основним у майбутньому. 

«Все частіше авіакомпанії говорять про пасажирів як про клієнтів, і це  є 

іншим відношенням до того, що ми спостерігали в минулому», - пояснив він. 

«Існує також конкуренція між містами, конкуренція між аеропортами та 

конкуренція між авіакомпаніями, котрі хочуть використати час пасажирів. Всі 

аеропорти зараз намагаються донести про себе пасажиру». Поза сумнівом, ця 

посилена конкуренція і оновлена увага до досвіду пасажирів дуже добре 

підходять для пасажира майбутнього, і якщо цей досвід може відбутися в 

аеропорту, який пропонує справжнє відчуття місця та охоплює технології, які 

мандрівники виявляють найбільш корисними, завтрашній мандрівник цілком 

бачимо буде відчувати аеропорт як приємну частину своєї подорожі, а не як 

перешкоду між ним та місцем кінцевого призначення. 

Сьогодні термінали аеропорту - це не просто лабіринт ліній безпеки та 

нескінченні коридори. Сучасний термінал аеропорту поєднує найсучасніші 

винаходи з потребами пасажирів. Нижче наведено 7 цільових напрямків які в 

майбутньому матимуть важливий вплив на дизайн аеровокзалів. Один з 

аспектів авіаперевезень, який перебуває в початковому стані, - це досвід 

прибуття. Великі квиткові зали, які колись були ознакою кожного терміналу 

аеропорту стають дедалі менш важливими. Агенти авіакомпаній, розміщені в 

зоні реєстрації, поступово зникають. Пасажири замовляють квитки, реєструють 

себе та власний багаж та отримують посадкові талони за допомогою Інтернету. 

Для нечисленних мандрівників, у яких немає можливості зробити ці дії онлайн, 

кілька агентів з обслуговування клієнтів допоможуть виконати ці нескладні дії. 

Інтерактивні термінальні, вивіски та відео стіни, вбудовані в архітектуру 

будівлі аеровокзалу, спрямують і допоможуть пасажирам зареєструватися та 

знайти контрольно-пропускні пункти. Вся обробка реєстраційної інформації 

пасажирів може здійснюватися дистанційно. Пасажирам залишиться тільки 

роздрукувати багажні мітки та прикріпити їх самостійно до багажу. Підхід до 

обслуговування пасажирів як до клієнтів аєропорту буде мати важливий вплив 

на дизайн аеровокзалу. Це потребує розгалуження місць реєстрації для 

пасажирів лоукостів, з мінімальним багажем, та пасажирів звичайних 

авіарейсів. Місця реєстрації повинні бути розташовані на всій території об'єкта, 

в паркінгах, у транзитній зоні, поруч із терміналом та в кіосках на всіх рівнях. 
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УДК 72.01 : 001 

ТРІАДА «ДОСЛІДЖЕННЯ - ОСВІТА - ПРОЕКТУВАННЯ»  

ЯК КЛЮЧ ДО КРАЩОЇ АРХІТЕКТУРИ 

Ковальчук Ксенія Костянтинівна, канд.арх., доцент кафедри ІТА КНУБА 

Стецюк Ірина Ігорівна, канд.арх., доцент кафедри ІТА КНУБА 

 

На сьогоднішній день теорію і практику архітектури в нашій країні 

розділяє прірва. Реалізація тріади «Дослідження - Освіта - Проектування» може 

поступово "загоювати" цю прірву. На сьогодні в переважній більшості ці види 

діяльності працюють як закриті системи. Але ці сфери діяльності можуть 

співпрацювати між собою. При цьому кожен раз результат їхньої спільної 

роботи отримує нові якості. Наприклад, при колаборації освіти і дослідництва 

розширюються горизонти пізнання і самовираження для студентів. Дослідники 

отримують свіжий погляд на свою методологію. Це породжує ідейно нові 

гіпотези і концептуальні проекти.  

Успішним прикладом такої колаборації слугує Studio Arrival City на базі 

школи архітектури в Шефілді. Щороку дослідники і студенти вивчають одну 

конкретну локацію і розробляють для неї різноманітні концептуальні проекти, 

спираючись на результати проведених ними досліджень. 

Колаборація досвідчених проектантів і студентів породжує сміливі 

проекти тактичного характеру. Так студенти не тільки пропонують свої ідеї, а й 

проходять весь цикл формування об'єкта. Для проектної фірми це можливість 

збагатити свою палітру прийомів новими яскравими ідеями. 

Колаборація досвідчених проектантів і дослідників породжує 

далекоглядні, багатокрокові проекти стратегічного характеру. Проектна група 

отримує конкурентну перевага на ринку, оскільки проектні рішення базуються 

на дослідженнях, які вказують на існуючі проблеми і способи їх вирішення. Для 

дослідників подібна кооперація стає практичною перевіркою наукових гіпотез, 

що стимулює їх розвиток.  

Успішним прикладом співпраці досліджень і практики може послужити 

проект Madrid Rio, зелена артерія Мадрида, де завдяки урбаністичним і 

соціологічними дослідженнями, був розроблений масштабний багатостадійний 

проект, який поступово реалізуючись з року в рік з'єднує собою різні райони 

Мадрида в одне гармонійне ціле. 

При колаборації всіх трьох видів діяльності ми отримуємо зовсім нову 

якість архітектури, засновану на об'єктивних наукових дослідженнях, 

наповнену практичним досвідом фахівців і свіжим поглядом молоді. 

Представлена тріада не є новою чи революційною. Подібна співпраця 

існує в багатьох країнах зараз і існувала в нашій країні раніше. Для поліпшення 

якості вітчизняної архітектури необхідно поступово її відновлювати.  
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УДК 728.22 

АРХІТЕКТУРА ФАСАДУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЗА ПРИНЦИПОМ 

ВАРІАТИВНОСТІ: ВІЗУАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

(НА ПРИКЛАДІ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТУ В м. СУБОТИЦЯ, СЕРБІЯ) 

Козлова Наталія Вікторіна, кандидат архітектури, доцент кафедри «Основ 

архітектури та архітектурного проектування», Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

 

Дизайн пропозиції фасаду житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення в м.Суботиця, Сербія (рис. 1.) 

виконувались автором впродовж квітня 2016 р. в рамках міжнародного 

конкурсу та увійшли в 20-ку кращих проектів з 73-ох країн поданих на розгляд. 

Майданчик під забудову знаходиться недалеко від історичного центру 

м.Суботиця. Забудова вул. П.Сандора відноситься до другої половини 19 ст. з 

переважною стилістикою необарокко, неокласицизму, неоренесансу, модерну 

та включена в список ЮНЕСКО. Тому, планувальні вимоги замовника 

стосувались меж червоної лінінії, стилістики сусідньої забудови та граничної 

висотності. Проектні пропозиції мали на меті втілення: 1. нормативного 

природного освітлення та провітрювання житлових чарунок; 2. змішаної 

планувальної схема будинку, застосування коридорного та секційного типу 

будинку для максимального виявлення пластики головного фасаду; 3. 

збереження торгового простору загального користування в одному рівні. Ідея 

проекту передбачала розділення будинку на два житлових блоки А та Б. Фасад 

головним північним фронтом виходить на вул. П.Сандора (Рис. 1. д.). 

Конструктивне вирішення ЖБ передбачало використання каркасно-монолітної 

системи. Композиція фасаду вирішена за результатами морфологічного аналізу 

об’єкту, що включав наступні етапи: 1. вертикальні плями фасаду; 2. аналіз 

лінії карнизів вуличної забудови; 3. вертикальні ритми забудови; 

4. горизонтальні ритми забудови; 5. пропорціювання фасадних мас; 6. пластика 

фасадної площини. Всі висотні ліміти забудови розроблені з врахуванням 

досягнути максимальну гармонію та композиційний зв’язок із вже складеним 

історичним середовищем. Концепцією проекту передбачено збереження 

співвідношень людини та середовища, супідрядність всіх вертикальних та 

горизонтальних деталей фасаду та вже складеного історичного середовища. 
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Рис. 1. Проект житлового будинку по вул. Петефі Сандора в м. Суботиця. 

а) Проектні пропозиції будівельної компанії DG (Сербія); Проектні пропозиції 

Козлової Н.В.: б), в) Планування 1, 2, 3, 4-го поверхів; г) Вертикальні 

композиційні ритми фасадної площини; д) Пластика фасадної площини. 
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УДК 72.01 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

ТА ІСТОРИЧНИХ ЛАНДШАФТІВ 

Косаревська Раддаміла Олександрівна, кандидат архітектури, доцент 

кафедри рисунка та живопису архітектурного факультету Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

Левченко Олексій Вікторович, кандидат архітектури, доцент кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі архітектурного факультету 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Інформаційне моделювання (Building Information Modeling) належить до 

прогресивних методів проектування в архітектурно-будівельній галузі та 

«нерозривно пов’язане з управлінням ефективністю (Building Performance 

Management) і життєвим циклом будівельної споруди (Building Lifecycle 

Management) …за схемою Продукт-Процеси-Ресурси» (А.С.Білик, М.А.Беляєв).  

Крім вищевказаних функцій, ВІМ-технології використовуються і для 

інформаційного моделювання об’єктів культурної спадщини (Heritage Building 

Information Modeling), що містять збір інформації з реєстрації архітектурних 

пам’яток та її обміну під час реалізації завдань управління їх «життєвим 

циклом». 

Зазначений напрямок ВІМ-моделювання у свою чергу зумовив появу 

інформаційного моделювання проектів ландшафтного дизайну (Landscape 

Information Model) та ландшафтно-історичної геоінформаційної системи 

(належить до I-Model – поєднання ВІМ- та ГІС-технологій), розробленої для 

ландшафтних об’єктів культурної спадщини компанією Getty Conservation 

Institute та Всесвітнім фондом пам’яток. 

Однак практичні дослідження китайських фахівців, спрямовані на 

інформаційне моделювання ландшафтно-історичних об’єктів культурної 

спадщини, здійснене на основі ВІМ-, LIM- та ГІС-технологій, не підтвердили 

його відповідність вимогам ефективного управління такими об’єктами.  

Насамперед це було пов’язано з тим, що об’єкти садово-паркового 

мистецтва є сукупністю архітектурно-ландшафтних елементів та просторових 

композицій, які підкреслюють їх автентичність та цінність. Відтворення ж цих 

елементів – як і в ВІМ-моделюванні – повинно здійснюватися безпосередньо 

або в файл-моделі, або із залученням даних електронних бібліотек типових 

елементів ландшафтно-історичних утворень. Ці типові елементи мають бути 

«результатами» історичних епох, архітектурних стилів, географічних зон та 

технологій їх спорудження. Безперечно використання таких типових елементів 

зробить ландшафтно-історичні моделі більш реалістичними і привабливими, а 

також сприятимуть покращенню обміну даними. 

Отже нині доводиться констатувати, що при всій значущості 

інформаційних моделей в ландшафтному проектуванні, темпи розвитку LIM-

технологій значно відстають від використання інформаційного проектування в 

архітектурно-будівельній галузі. Тим не менш вже зараз існує достатня 
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кількість програм для реалізації всіх етапів створення інформаційної моделі 

ландшафту.  

Однією з найпотужніших розробок в галузі LIM-технологій є продукт 

компанії Autodesk – AutocadCivil та Nemetschek GROUP – Allplan (модуль 

ЦММ – цифрова модель місцевості). Їх інструментарій дозволяє працювати з 

ландшафтом на високому професійному рівні: спрощує роботу з топозйомкою, 

з легкістю візуалізує 3D-модель його території; якісно працює з земляними 

масами; дозволяє у короткі терміни розраховувати та будувати елементи 

інфраструктури будь-якої складності. Однак ці програми не дозволяють 

здійснювати детальне озеленення проектної території та відстежувати 

вегетаційну активність рослин.  

Існують й інші програми та додаткові модулі – такі як LandCADD, 

SiteWorks, ArchiTerra – здатні допомогти фахівцям садово-паркового та 

ландшафтного будівництва в побудові цифрової моделі місцевості. Але ці 

моделі не відрізняються реалістичністю. Реалістичність надають програмні 

продукти Lumion та Unreal Engine – Twinmotion, що містять велику бібліотеку 

рослин і можливість редагування ландшафту, створюють фотореалістичну 

візуалізацію і анімацію. 

Вже згадувані Autodesk – 3D StudioMax та Nemetschek GROUP – 

Cinema 4D також надають можливість візуалізувати будь-який задум у вигляді 

тривимірних моделей та анімаційних роликів. Водночас ці програми не 

підтримують деталізоване програмування і не видають ніяких розрахункових 

даних. Отже, отримання повноцінної інформаційної моделі проектованого 

ландшафту неможливе без комплексного і якісного застосування технологій 

інформаційного моделювання (BIM 4D), особливістю яких є використання 

поетапної деталізації моделі як графічною інформацією, так і атрибутивною – 

LOD (Levels Of Detail – рівень деталізації). При достатньому насиченні 

відповідними даними та деталізацією тривимірної моделі за рівнями LOD100-

LOD500 (О.В. Левченко), можливо застосувати бізнес-програми 

перспективного планування, які нині використовуються при складанні завдань 

на проектування, для визначення мети розвитку об’єкта культурної спадщини – 

шляхи реставрації (поетапного відновлення) чи консервації. 

З огляду на викладене та результати дослідно-тематичних напрацювань 

китайських фахівців (Чень Ян, Фен Хань, Ханбін Ву, Чжо Чень) у сфері 

збереження об’єктів садово-паркового мистецтва та історичних ландшафтів, на 

сьогодні в Україні є актуальною розробка програмного забезпечення 

інформаційного історично-ландшафтного моделювання (Heritage Landscape 

Information Model), база даних моделі якого буде забезпечувати не тільки 

реалістичну візуалізацію та генезис території ландшафтно-історичного об’єкта, 

а й демонстрацію необхідних ресурсних витрат як для реконструкції, так і його 

подальшого управління та належного утримання. 
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УДК: 725, 727 

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТИПОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ 

НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Кравченко Ірина Леонідівна, доцент, кандидат архітектури, доцент 

кафедри теорії архітектури КНУБА. 

 

Важливість впливу неформальної освіти на формування особистості у 

сучасному світі невпинно зростає у всьому світі. Такий процес відбувається під 

дією низки факторів. Основними зовнішніми факторами впливу у ході 

дослідження були виявлені наступні: соціально-економічний, технічний 

(технологічний), політичний та середовищний (екологічний). Серед групи 

соціально-економічних факторів основними аспектами впливу є соціально-

демографічний та соціально-територіальний. Соціально-демографічні проблеми 

пов’язані, насамперед, зі зменшенням кількості населення, спадом 

народжуваності на тлі збільшення відсотка дорослих та літніх людей. Така 

проблема притаманна зараз не тільки Україні, але й іншим державам, таким як 

США, Японія та інші. Соціально-територіальна складова характеризується 

впливом процесу урбанізації. Дослідження науковців-соціологів та статистичні 

дані свідчать, що за даними перепису населення 2001 року урбанізація в 

Україні характеризувалася наступними цифрами: міське населення 

32574.0 тис.(67.2%), сільське населення 15883.0 тис. (32.8%). Станом на 1 січня 

2013 року: міське населення 31378.6 тис. (68.9%), сільське населення 14174.4 

тис. (31.1%). Зараз рівень урбанізації в Україні сягає вже 70%. Група 

економічних чинників представлена у даному дослідженні впливом змін на 

ринку праці, змінами вимог до фахівця та зростанням ролі людського капіталу у 

всьому світі. Технічний фактор впливу характеризується переходом до 

постіндустріального, інформаційного суспільства, та  зумовлює принципові 

зміни інформаційного середовища. Серед політичних чинників основними є 

світова глобалізація освіти, децентралізація влади та реформа освіти в Україні. 

Викладені вище дані особливо яскраво ілюструють проблему, що 

пов’язана із змінами освітніх засад та вимог до освітнього простору. У 

контексті дослідження, виявлено низку завдань щодо формування нового 

типологічного ряду закладів неформальної освіти та, у тому числі, 

позашкільної. Це означає, що найбільший освітній потенціал зосереджений у 

великих містах. Тут має бути присутня більш розгалужена мережа таких 

закладів: комплексні, спеціалізовані, інтегровані у школи, вищі навчальні 

заклади, громадські центри тощо. У сільській місцевості та районних центрах 

осередки неформальної освіти можуть входити до складу громадських 

будівель, шкіл, у тому числі малокомплектних, клубних та розважальних 

закладів. Такий підхід є цілком можливим враховуючи значну функціонально-

планувальну та нормативну гнучкість таких освітніх осередків.  

Для дослідження оптимальних прийомів формування освітнього об’єкту 

запропоновано виявити та визначити ступені симбіотичного поєднання закладів 

неформальної освіти (далі ЗНФО) з іншими, добре відомими, типологічними 
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ланками. У дослідженні розглядаються наступні основні ланки – системні 

об’єкти: 

- ЗНФО – дошкільний навчальний заклад; 

- ЗНФО – загальноосвітня школа; 

- ЗНФО – заклад вищої освіти; 

- ЗНФО – багатофункціональний комплекс (БФК); 

- ЗНФО – будинки та споруди охорони здоров’я та відпочинку; 

- ЗНФО – фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади; 

- ЗНФО – культурно-видовищні, дозвіллєві та культові заклади; 

- ЗНФО – заклади соціального захисту населення; 

- ЗНФО – науково-дослідні установи;  

- ЗНФО – житлові будинки. 

З метою оптимізації методології даного дослідження до механізму 

проведення порівняльного, системного  та структурного аналізів автором 

введений термін, так званої, «спорідненої типології».  За рахунок введення 

даного поняття вдалося виокремити основні системні чинники – параметри 

порівняння.  

І параметр - виявити у типах будівель, що порівнюються та здатні до 

типологічного поєднання, основні групи приміщень, що необхідні для 

проведення освітнього процесу (класи, лабораторії, майстерні, лекційні зали  

тощо) або визначити можливість їх влаштування;  

ІІ параметр - виявити групи приміщень, що необхідні для повноцінного 

функціонування основного закладу та закладу-симбіоту (їдальні, буфети, 

санвузли, допоміжні приміщення тощо) відповідно до розкладу (режиму) 

функціонування та пропускної спроможності; 

ІІІ параметр - визначити теоретично нормативну наявність рекреаційних зон 

основного закладу, або можливість їх влаштування, з метою побудови 

загального комунікативного простору із закладом-симбіотом;  

IV параметр - визначити нормативну наявність територіальних ресурсів 

основного закладу з метою влаштування загального громадського 

інформативного простору – інформаційно-освітнього ландшафту. 

V параметр – виявити часові межі та періоди функціонування закладів 

неформальної освіти (ЗНФО), з метою виявлення оптимального алгоритму 

функціонування освітнього закладу-симбіоту у структурі розкладу основного 

закладу. 

Вказані параметри визначені не тільки для проектування нових  освітніх 

закладів, але й для вже існуючих будівель, які мають адаптуватись до нових 

освітніх концепцій. Параметри порівняння дозволили визначити у кожному 

випадку сукупний параметричний показник для оцінки ступенів симбіотичного 

поєднання освітніх осередків ЗНФО із існуючими та нормованими 

типологічними ланками – громадськими будівлями різного призначення. Такий 

підхід дозволяє теоретично та прогностично створити досить розгалужену 

мережу ЗНФО та наблизити різноманітні освітні послуги до потенційних 

користувачів. 
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УДК 721.001 

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В ПРОГРАМІ ARHICAD 

Кузьмич Василь Ілліч, старший викладач кафедри дизайну та основ 

архітектури Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Створення початкової стадії ескізування та проектних пропозицій 

архітектурних об’єктів можливо здійснювати за допомогою комп’ютерної 

програми ArhiCAD. Візуальне зображення самої ідеї проекту реально створити 

в архітектурній програмі виробництва Graphisoft. Програма дає можливість 

створення візуальної об’ємної моделі, на стадії якої формується концептуальна 

ідея проекту з її об’ємно-просторовими рішеннями. Здатність об’ємного 

зображення в 3D програмуванні значно спрощує затрати праці та часу 

порівняно з ручною подачею проекту. Вміння володіти засадами 3D 

інструментів дає змогу більш реального сприйняття проекту. При строгому 

дотриманні розмірів та параметрів характеристик об’єкту, надається 

можливість вибору необхідного ракурсу та освітлення, що передбачає 

сприйняття споруди в більш реальних ситуаційних умовах. При вирішенні 

орієнтаційної прив’язки та інсоляції можливо передбачити річні та добові 

умови освітлення інтер’єрного та ектер’єрного порядку, що важко подати у 

ручному зображенні. Актуальність програми є важливою, в першу чергу для 

проектантів, за допомогою якої вони можуть сформувати та проаналізувати 

концепцію своєї архітектурної ідеї. Відчуття гармонії форм більш наглядне у 

3D, так як має значну перевагу над ортогональними проекціями. Збільшується 

можливість варіабельності рішень архітектури її вузлів та блоків. При 

дотриманні пропорцій концепт-проекту зручніше зрозуміти реальну прив’язку 

та посадку на рельєф. Закладені горизонтальні відмітки виставлені у програмі, 

зберігають можливість поєднання ландшафту та озеленення чи інших елементів 

оточення, зокрема малих форм та благоустрою. Важливою є можливість 

синхронного поєднання та корекції фасадів, розрізів та деталей. При вирішенні 

концепт-проекту надається можливість панорамного огляду, що підтверджує 

актуальність рішення з особливостями ситуаційної прив’язки. Важливим на цій 

стадії стає колористичне вирішення об’єкту. Надання закладених бібліотечних 

текстур та фактур підтримується фактором дзеркальності чи матовості 

матеріалів, що не менш важливо для комплексного сприйняття концепту 

загального виду поряд з обраним освітленням. Швидкість формотворення в 

програмі ArhiCAD значно полегшує та прискорює процес проектування. 

Архітектурний дизайн-концепт спрямований на зручне та раціональне 

використання часу при створенні перед проектних пропозицій чи ескізного 

проекту відповідної стадії проектування. 

Швидкоплинність часу зорієнтована на безмірне майбутнє, яке 

віддзеркалюється в глибокому минулому, ставить все нові та нові завдання 

зміни рівня свідомості людства, концентруючись на сприйнятті гармонії. Часові 

проекції фіксують еволюційні процеси в свідомості людини, пов’язані з 

дизайном архітектури оточуючого предметного середовища, демонструють 

нові форми вираження та трактування філософських концептів 
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світосприйняття. Безмежний процес зміни простору наповнює соціальну 

пропозицію новими формами подачі, впливаючи на свідомість жителів за 

допомогою кольору, світла та форми. Саме в компонентах  гармонії і зручності 

змінюється та вдосконалюється культурно-естетичний аспект сприйняття світу 

за допомогою програми ArhiCAD. 

Енергія оточуючого середовища формує свідомість кожної конкретної 

особистості, окремого споживача, тим самим покращує якість життя людей на 

Землі. Оригінальні дизайн-концепти, наповнені новими науково-

прогресивними технологічними процесами, сумарно полегшують процеси 

існування людей на рівні побутової культури. Результатом співставлення 

людини до природи є гармонія предметно-просторових співвідношень 

штучного середовища та природи. Еволюція в архітектурному проектуванні 

спрямована на зміну та удосконалення оточуючого середовища, в 

прогресивному розвитку науково-технічного прогресу та будівельної індустрії, 

зорієнтованого на покращення умов перебування людини в конкретній віковій 

категорії та соціального статусу, враховуючи спеціалізацію життєвого 

напрямку. Поряд з параметральними характеристиками об’єктів, велику роль 

відіграє якісно-колористична складова, яка у багатьох випадках має домінуючу 

роль, викликаючи психологічні емоції сприйняття. 

Біологічний апарат, структуруючи сумарне навантаження квантово-

фотонних сигналів на візуальний ряд локації оточуючого середовища, тяготіє 

до оптимізації або гармонізації енергетичних потоків. Тому, в кінцевому 

результаті, ці сигнали організовуються в гармонійний ряд. Гармонія 

колористично-геометричних параметрів, що супроводжуються оптимальними 

ергономічно-функціональними характеристиками, додає до еволюції 

прогресивні та розвинені в часі і просторі нові архітектурно-дизайнерські 

концепти, котрі базуються на новітній філософії світогляду та розвитку 

суспільного прогресу.  

Поступовий еволюційний розвиток, спрямований на вдосконалення та 

залучення проектних програм та перспективних функцій, слугує генератором 

стрімкого розвитку архітектури. Задаючи біологічну програму завантаження 

очного дна гармонійними квантовими потоками, архітектор досягає нових 

вершин матеріалізації концептуальних ідей для створення оточуючого світу, що 

виражається в предметно-просторових співвідношеннях.  

 

 

УДК 725.181.055  

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ КЛАСТЕРІВ. НАВЧАЛЬНО-

ТРЕНУВАЛЬНА СКЛАДОВА 

Куделін Андрій Олексійович, студент кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Через визначення європейського типа розвитку України, ЗСУ очікують 

реформи котрі понесуть за собою багато перебудов за новими стандартами. Що 
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і визначає необхідність переглянути старі та вивести нові принципи організації 

навчально-тренувальних ареалів.  

Навчально-тренувальний ареал. Знаходиться на території військового 

кластеру та виконує підготовчу підготовчу як фізично так і просвітницьку роль 

для мобілізованих людей. Основні норми створення такого ареалу базуються на 

застарілих радянських нормах, тому вони втрачають свою актуальність на 

новий період часу. Наявні результати засвідчують що основні принципи 

організації військових кластерів існують та потребують вдосконалення на 

основі сучасних даних отриманих від наукових досліджень.  

Через відсутність документальних норм для навчально-тренувальних 

центрів у військовому кластері, їх принципи організації базуються на 

звичайних, не спеціалізованих нормах, що мають у свою чергу 

трансформуватись під мілітаризовані об’єкти та отримувати свої особливості 

при проектуванні.  

Забезпечення виконання стратегічних документів держави, у тому числі 

державних програм і стратегічних планів розвитку у сфері забезпечення 

національної безпеки є пріоритетним напрямком країни. Як зазначають 

експерти, процес змін не закінчується ухваленням стратегічних документів. Без 

їх ефективного впровадження важливі проблеми так і залишаться не 

розв’язаними. Тому процес впровадження нормативних документів у сфері 

будівництва об’єктів спеціального призначення слід розглядати як 

продовження циклу стратегічних змін у напрямку до його кінцевої мети – 

врегулювання проблем у сфері національної безпеки. 

Очікувані напрацювання, а саме розробка принципів проектування та 

зведення територіальних оборонних комплексів матиме високу значимість для 

підвищення обороноздатності України внаслідок можливості їх використання 

при вишкілі та підготовці військових, а також у значній мірі буде сприяти 

успішному виконанню задач з обладнання позицій та районів розташування 

військ. Розроблені графіки, номограми, типові схеми фортифікаційного 

обладнання дозволять значно скоротити час, як на стадії планування, так і у 

ході виконання задач формування середовища військових навчально-

тренувальних центрів. При цьому має бути забезпечена універсальність, проста 

відповідна номенклатура, яка забезпечує різний список умов та відповідностей. 

Кожен із компонентів військового кластеру має задовольняти виконання 

загальної мети і в той же час має бути науково обґрунтованим та доведеним та 

закінченим елементом національної безпеки України. 

Висновки. Розробка нових принципів організації військових кластерів, а 

саме навчально-тренувальних комплексів – є одним із важливих питань на 

2019р. Через визначення нового типу розвитку для мілітаризованих сфер 

перехід Держави на нові принципи побудови оборони згідно з вимогами Указу 

Президента України від 26 травня 2015 року No 287/2015 та рішенням Ради 

національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію 

національної безпеки України»., та застарілої бази отриманої від СРСР.  

 

 



  

 50 

УДК 725.181.055  

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ КЛАСТЕРІВ. 

МОБІЛІЗАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА СКЛАДОВА 

Кравець Олексій Русланович, студент кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Затверджений європейський вектор розвитку України провокує зміну 

концепції побудови матеріальної бази оборонного комплексу країни. Це веде до 

реформування системи національної безпеки, що тягне за собою розробки і 

застосування нової нормативної бази будівництва об’єктів спеціального 

призначення. На основі наукової роботи «КОНВЕРСІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ 

СИНТЕЗ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ОБОРОНИ УКРАЇНИ» визначено 

концепцію розвитку проекту. Проект складається з численних ареалів, що 

утворюють кластер. кластер – свого роду схема, згідно якої (на прикладі 

розквартирування військ) від початку її вирощування – освіти фахівців з 

проектування та будівництва спеціальних споруд до власне активних дій із 

зміцнення обороноздатності країни проходить за єдиним ланцюгом. Кластери 

складаються із багатьох елементів, властивих ринковим умовам, що 

називаються ареалами.  

Ареал -  територія поширення якогось об’єкта або явища, яке не 

спостерігається на прилеглих територіях.  

Мобілізаційно-просвітницький ареал. З назви виходить функціональне 

призначення. Ареал забезпечує мобілізаційні процеси призовників та 

військовослужбовців в особливі моменти та виконує просвітницьку функцію 

для курсантів, що проходять вишкіл в рамках обов’язкової військової служби в 

Україні. 

Як показує досвід, для проектування подібних ареалів не приділялось 

достатньо уваги з боку держави та оборонного комплексу. Про це свідчить 

відсутність сучасної вдосконаленої нормативної бази та відсутність 

позитивного вітчизняного досвіду проектування подібних об’єктів. Як наслідок 

– відсутній ґрунт для проведення просвітницької діяльності, що призвело до 

духовно-культурного регресу молодого населення, також через відсутність 

сучасних мобілізаційних центрів – неповноцінна забезпеченість 

мобілізаційними процесами, що призводить до повільної реакції держави на 

зовнішні агресивні прояви. 

Очікуванні результати, а саме розробка принципів проектування 

зазначених мобілізаційно-просвітницьких ареалів вирішить одразу декілька 

нагальних задач та сучасних проблем: 

•Вдосконалиться існуюча застаріла нормативна база проектування 

мобілізаційних центрів 

•Зміниться функціональна типологія з утворенням нового ареалу – 

мобілізаційно-просвітницького. 

•Утвориться  матеріальна база для проведення просвітницької 

діяльності населення 
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•Розвинеться матеріальна база для повноцінних швидких 

мобілізаційних процесів, що покращить реакцію держави на прояви 

агресії та підсилить спроможність захистити суверенітет та національну 

безпеку 

•З прогресом нових принципів проектування та реалізації подібних 

об’єктів покращиться психо-фізичний стан військовослужбовців, що 

підвищить результативність та авторитет української армії в цілому. 

Висновки:  

1. Станом на сьогодні відсутня нормативна база для 

проектування сучасних територіальних комплексів - кластерів,  що 

відповідають сучасним ринковим вимогам. 

2. Довготривала відсутність зазначених розробок привела до 

регресії патріотично-просвітницького виховання молоді. 

3. Сьогодні розроблено наукові дослідження та роботи, що 

пропонують вирішення цих проблем для регенерації українського 

оборонного комплексу. 

 

 

 

УДК 72.009 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЕРИТОРІЙ ІЗ 

САНАТОРНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Кучма Таїсія Валеріївна, студент кафедри інформаційних технологій 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Україна багата на цінні природні лікувальні ресурси, які через 

неправильний або надлишковий видобуток можуть бути під загрозою 

зникнення. 

До ресурсів із лікувальними властивостями відносяться: підземні 

мінеральні води, підземні теплоенергетичні води, лікувальні грязі та лікувальна 

ропа. 

Лікувальна ропа – це насичена солями вода, що міститься у соляних озерах 

(лиманах), морських затоках, порожнинах і порах донних відкладень, яка 

завдяки своєму хімічному складу має лікувальні властивості. 

На території України розвідано 3 родовища лікувальної ропи. Біля кожного 

з них побудовані санаторії. 

Найстаріший та найбагатший природніми ресурсами з цих санаторіїв – 

біля Куяльницького родовища в Одеській області – «Куяльник». Лікувальні 

властивості його грязей та ропи – одні з найкращих у світі. Його ресурси 

практично неможливо вичерпати, якщо не втручатися у природні процеси. Але 

людині, нажаль, властиво заробляти на природних багатствах, та вона не 

прогнозує при цьому результати своєї діяльності для земних процесів. 

Так, під загрозою зникнення опинився Куяльницький лиман. Спочатку з 

нього було розпочато видобуток солі у великій кількості, з 1858 року, а потім з 

річки, яка поповнювала води лиману, почали видобувати пісок, розкопувати її 
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русло, викопувати вздовж берегів ставки та будувати на ній дамби. Це призвело 

до того, що Куяльницький лиман став схожим на пустелю, і все йшло до того, 

що курорт припинить своє існування. Але з 2012 року водні ресурси лиману 

почали відновлювати водою з Чорного моря, з ініціативи активістів. Для цього 

державою був побудований трубопровід «Чорне море – Куяльник». 

Цей захід суттєво покращив ситуацію. Але за станом лиману необхідно 

наглядати, щоб відслідковувати зміни, що можуть відбутися із зміною типу 

води. Тобто лиман поповнювався річковою водою, тепер морською.  

Надалі землі України не застраховані від негативного впливу її мешканців, 

що влада дозволяє через фінансову вигоду. Якщо дії, пов’язані із впливом на 

земельні або водні ресурси, будуть відслідковуватися у геоінформаційних 

системах, буде прорахована подальша модель становища ділянки, на яку 

здійснюється вплив. І таким чином за велику кількість часу до критичного 

стану природи буде відомо, чого краще не робити та що краще зупинити.  

Щоб розуміти небезпеку у форматі грошей, програма ГІС прорахувує 

також об’єм коштів, необхідних для усунення наслідків аварії. 

Складні технологічні рішення можуть включати в себе експертну 

підтримку. Завдяки цьому отримані висновки дають можливість прийняти 

більш дієві та правильні рішення. 

Кінцевим результатом роботи ГІС є дані у вигляді карти чи графіка. 

Таким чином із використанням ГІС ситуація внаслідок дій людини буде 

більш ясною і зрозумілою. І такі важливі заходи, як створення курортно-

рекреаційних комплексів, будуть надавати можливість ще багатьом поколінням 

відновлювати своє здоров’я.  І, що найважливіше, буде більша вірогідність 

того, що екосистему будуть захищати люди, бо більша прозорість ситуації 

призводить до більш рішучих дій. 

Санаторії України – це лікувально-рекреаційні комплекси, що побудовані 

ще з ХІХ – ХХ століть. Звичайно, із часом матеріали, конструкції, планування, 

обладнання втратили свою актуальність. Але загроза зникнення «бази», на якій 

вони «виросли», передбачає великі природні, екологічні та економічні втрати. 

Саме тому необхідні сучасні прийоми архітектурного планування, 

функціонального зонування санаторіїв та фільтрація впливу людини на 

екологію. Поєднання цих дій, а також організаторська частина із сучасним 

сервісом призведе до цікавості відвідувачів до послуг санаторію з усієї України, 

а деякі навіть із закордону, завдяки своїм унікальним властивостям. Тобто 

оптимально підібрані прийоми реконструкції, організація та піклування за 

навколишнім середовищем нададуть вигоду області, країні та людям, що 

проходять лікування. 
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УДК 721.021 

ГУМАНІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ СТВОРЕННЯ  

ІНФОРМАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

Кучківська Олександра Анатоліївна студентка кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Впровадження ідей гуманізму є важливим шляхом інтеграції України у 

європейську спільноту. Щодня нас оточують різні моделі функціональних 

обмежень. Збільшення тривалості життя призводить до збільшення кількості 

людей з фізичними, розумовими і ментальними порушеннями. Цей досвід  

(хоча б епізодичний) стане передбачуваним майже для всіх людей.  

В будівельних нормах України (ДБН 2.2-17-2006 «Будинки і споруди. 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення») слово 

«людина» зустрічається один раз у визначенні терміну «інвалід», останній же 

використовується 112 разів. При цьому рекомендації викладено лише з 

врахуванням необхідних параметрів для пересування за допомогою візка. 

Просторова орієнтація - невід’ємна частина повсякденного життя, а зорове 

та слухове сприйняття оточуючого займають ключові позиції. В залежності від 

функціонального обмеження у людини зміниться область отримання  

інформації. Неврахування її даних як мінімум призведе до неможливості 

самостійної навігації як у зовнішньому, так і у внутрішньому просторі.    

Для вирішення питань щодо формування простору для глухих людей 2005 

року було створено проект DeafSpace (США) - партнерство між Департаментом 

досліджень глухих та архітектором Гензелем Бауманом, щодо вирішення 

проблем глухоти в архітектурних задачах. В посібниках розглядаються три 

основні точки дотику між неслуховим досвідом людини та побудованим 

середовищем: візуальна складова, сенсорне охоплення та культура. При цьому 

область отримання візуальної інформації обмежено кутом зору. Можливість 

розширення області за рахунок повороту людини в просторі на звуковий 

подразник відсутня. 

Вплив незорового сприйняття на об’ємно-просторову організацію 

середовища є найменш дослідженим аспектом архітектурного проектування. 

Переважна більшість порушень зору пов'язана з віковими змінами організму: 

макулярна дегенерації макули, глаукома або діабетична ретинопатія. Найбільші 

виклики для сліпих людей –доступ до друкованого матеріалу та безпека 

переміщення. Тактильні знаки зі шрифтом Брайля, безумовно, допомагають 

визначити кімнату, але спочатку їх необхідно відшукати. Крім того, за 

статистичними даними лише мала частка людей із вадами зору здатна його 

прочитати.  

Сьогодні, для підвищення комфорту просторової навігації людей зі 

сліпотою в світі застосовуються допоміжні технічні засоби. Умови роботи 

багато в чому будуть залежати від їх характеристик.  

Сонарні пристрої мають невеликий розмір і, зазвичай, встановлюються на 

допоміжних засобах (таких як тростина) задля збільшення діапазону дії. 
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Отримана скануванням інформація кодується висотою звукових коливань та 

передається до навушників: низькі звуки використовуються для близьких 

предметів, а високі - для віддалених. Три поєднані датчики охоплюють кут у 50 

градусів та здатні створити тримірний стерео-простір на відстані 5 м перед 

користувачем.  

Системи на основі інфра-червоного променю працюють за допомогою 

встановлення передавачів у навколишньому середовищі. Кожен з них надсилає 

короткі повідомлення за допомогою ІЧ-променю, що декодуються приймачем, 

який носить людина. Сигнал можна приймати на відстані до 20 м. 

Сканування оточення можна здійснити також за допомогою лазерних 

технологій чи приладів на основі відео-камер. 

Глобальна система позиціонування (GPS) - це мережа з супутників, яка 

надає інформацію про місцезнаходження людини у відкритому просторі майже 

в будь-якій точці світу. Інформація, що надають супутники, постійно 

оновлюється. Наприклад, датчики на основі сонара можуть працювати в 

темряві та в непогоду. Це забезпечує перевагу для застосування у відкритому 

просторі, однак ,за великої кількості оточуючих людей, отримана інформація 

може бути викривленою. Як і у випадку з сонарними приладами, точність 

лазерного сканування залежить від наявних перешкод. Для комфортного 

орієнтування за допомогою інфра-червоного променю необхідна велика 

кількість датчиків. Технологія на основі відео-камери працює як всередині, так 

і зовні, але має проблеми зі стабілізацією зображення. Пристрої на основі GPS 

досить точні в різних атмосферних умовах, але підвладні наявності перешкод і 

не працюють у приміщеннях. Ймовірно, успішна навігація в широкому 

діапазоні умов вимагає одночасної інтеграції декількох пристроїв.  

Кожна людина, незалежно від своїх фізичних можливостей, пред'являє 

власні вимоги до середовища. Вирішуючи проблеми лише однієї категорії не 

можна задовільнити потреб багатьох. Для створення комфортного простору 

необхідно враховувати різні фізичні можливості осіб (здорових, з порушеннями 

опорно-рухового апарату, сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих) і їх 

особливі вимоги. Прагнення до балансу потреб кожного – одна зі складових 

гуманізації проектних рішень. 

 

 

УДК: 711.7-163 

ПРИЙОМИ РОЗШИРЕННЯ АЕРОВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Куріченко Артем Ігорович студент кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Попит на авіаперевезення з кожним роком зростає, та це і не дивно, 

враховуючи, що на сьогодні авіатранспорт є найбезпечнішим та найшвидшим 

видом перевезень по Україні та за її межі. 
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За статистикою Міжнародної організації громадянської авіації (ІСАО), за 

період 2017-2018 років обсяг пасажирів збільшився на 24,5% перевищивши 

відмітку 20 млн. чоловік у рік. 

Звертаючи увагу на те, що основна хвиля проектування та зведення 

аеровокзальних комплексів по Україні припадає на 1960-1970 роки, які на 

даний момент є застарілими та не здатні прийняти та обслугувати нинішню 

кількість пасажирів. 

Центральним елементом дослідження було пошук та розробка прийомів 

розширення аеровокзальних комплексів за для збільшення об’ємів перевезень  

та покращення комфорту пасажирів під час знаходження у аеровокзальних 

комплексах. 

Метою дослідження було вивчення та розробка прийомів розширення 

аеровокзальних комплексів за для пристосування таких до реалій сьогоднішніх 

авіаперевезень. 

Виявлено, що у аеровокзальних комплексах 1960-1970 будівництва відсутні ряд 

технологічних приміщень, та загальний дефіцит по площі таких приміщень як, 

- приміщення контролю та зали очікування 

- багажних приміщень в зоні прильоту та відльоту пасажирів 

- технологічних залів видачі багажу  

- всіх приміщень технологічного обслуговування відлітаючих пасажирів 

потребують розширення. 

Дослідивши основні методи розширення аеровокзальних комплексів у світовій 

практиці, можемо виділити такі типи: 

1. Метод поглинання конструкцією та об’ємом нової добудови старої 

будівлі, за для розвитку комплексу у трьох вимірах, а саме у плані та по 

висоті. 

2. Безупинна  просторова прибудова чергових  об’ємів у двух вимірах, в 

плані та на фасаді. 

3. Прибудова чергових об’ємів через переходи. 

4. Внутрішнє перепланування  

 

Вивчивши статистику Міжнародної організації громадянської авіації (ІСАО) та 

проаналізувавши  низку аеровокзальних комплексів 1960-1970 років 

будівництва, та дослідивши основні методи розширення аеровокзальних 

комплексів у світовій практиці минулих років можемо дійти до таких 

висновків: 

- Аеровокзали 1960-1970 років будівництва потребують найшвидшого 

розширення за для комфорту пасажирів, які ними користуються 

- Знайшли низку приміщень та функціональних зон, яких зовсім не 

вистачає у застарілих аеровокзальних комплексах, чи ті, які 

потребують розширення 

- Виділили основні принципи та методи розширення аеровокзальних 

комплексів. 
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УДК 711.11 

МОЖЛИВОСТІ ТРАСФОРМАЦІЇ ТИПОЛОГІЧНИХ СХЕМ 

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН(ЛРЗ) ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

Кудренок Христина Миколаївна, аспірант Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

 

Прибережні зони Чорного та Азовського морів України (Одеська, 

Херсонська, Миколаївська, Донецька області та Крим) є значними 

рекреаційними ресурсами, в даний час малоосвоєними. Потреба в освоєнні цих 

територій зростає із збільшенням потреби у відпочинку населення України. Цей 

значний ресурс України можна викаристовувати для розвитку міжнародного 

туризму і відпочинку громадян інших країн, що могло б принести значний 

прибуток до  скорбниці держави у майбутньому. Вже сьогодні необхідно 

розробляти комплексні проекти розвитку рекреаційних територій прибережних 

зон. Формування  дизайну ЛРЗ Півдня України і проблеми, пов’язані з цим 

аспектом розвитку рекреаційних зон, вимагають досліджень: не тільки самих 

територій рекреаційних зон, їх існуючого ландшафту, рельєфу, кліматичних 

умов, факторів впливу як внутрішніх так і зовнішніх на формування 

ландшафту, але і можливостей трасформації типологічних схем ЛРЗ Півдня 

України шляхом створення моделей, які можуть дати позитивні результаты в 

дослідженні з точни зору наукового обгрунтування принципів формувания 

ландшафтного дизайну приморських рекреаційних зон України. Це передбачає 

наступні  кроки систематизації: 

1. розвиток інфроструктури ЛРЗ і можливості ії зміни в залежності від 

факторів та умов; 

2. розробка типологічних схем ЛРЗ Півдня України та їх модернізація. ЛРЗ 

Півдня України можуть трансформуватися на основі комбінаторики 

типологічних схем в ландшафтному дизайні на різних рівнях (чотирі рівні), від 

локального (чарунки), до середнього (рекреаційни обєкти), до великого 

(рекреаційни комплекси), і до найбільш значного (ЛРЗ – Одеська, Херсонська, 

Миколаївська, Донецька та півострів Крим); 

3. систематизація та класифікація ЛРЗ, аналіз існуючих ландшафтів, клімату 

та екологічного стану рекреаційних територий; 

4. природно-кліматичні та містобудівні аспекти формування дизайну ЛРЗ 

Півдня України. Виявлення природно-кліматичних зон України та формування 

на їх основі відповідних проектно-будівельних зон Півдня України. 

Містобудивні аспекти дозволяють формувати систему принципів та прийомів 

формування інфраструктури можливих взаємозв'язків  між різними ЛРЗ 

України; 

5. рекреацийни ресурси Півдня України, можливість їх систематизації та 

класифікації на території сучасної України. 

Формування курортно-рекреаційної галузі України вимогає створення цілої 

мережі закладів і об’єктів, які б дозволяли відпочиваючим і туристам обирати з 

безлічі можливих програм відпочинку і туристичних маршрутів найкращі 

варіанти впродовж декількіх років. Рекреаційні ресурси та комфортні природні 
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умови Півдня України дозволяють об’єднати цей регіон у своєрідну 

рекреаційно-туристичну зону. Створення системної моделі ЛРЗ Півдня України 

з врахуванням безлічі вихідних формотворчих факторів, які б в результаті 

дозволяли покращити і не порушити сформовану екосистему, зберегти 

природний баланс мікроклімату і ландшафт, зробити ландшафтно-рекреаційни 

об’єкти (ЛРО), туристичні маршрути унікальними та цікавими, в той же час 

комфортними та безпечними для відпочиваючих і туристів. 

Теоретичні розробки типології і номенклатури ЛРО, туристичних маршрутів 

і створення досконалої типологічної моделі ЛРЗ, яка максимально відповідала б 

вимогам до сучасного відпочинку, туризму, спорту, при цьому не завдаючи 

ніякої шкоди існуючій сталій екосистемі  відповідної підзоні. 

Створення нових ЛРО, реконструкція та розвиток існуючих, їх трасформація 

надає мозливість на базі розроблених типологічних схем ЛРЗ створити 

унікальні ландшафтні і курортно-рекреаційни території України. 

Висновок: типологічна схема ЛРЗ Півдня України включає, крім 

функціональних територій, рекреаційні об’єкти, туристичні маршрути, об’єкти 

культурно-масових закладів, історичні та архітектурні заклади, меморіали, 

значні географічні обєкти, заповідніки, заказники, формування ландшафтно-

рекреаційних парків як основи екосистеми регіону і створення комфортного 

мікроклімату території, морські туристичні екскурсії та інші значимі об’єкти. 
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УДК 726 

АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПІСЛЯ ТОМОСУ 

Криворучко Юрій Іванович, доктор архітектури, доцент, професор 

кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

Понад тисячоліття християнство на території України формує духовний світ 

українця, проявляє духовне життя українського народу у характерному 

ландшафті країни, архітектурних об’єктах та духовній культурі. Українська 

православна церква повертається до своїх коренів та долучається до кола 

сестер-церков. Архітектура української церкви як просторова форма культури 

індукує конкретні візуально представлені смисли, розкодовує багатовіковий 

досвід віри у конкретних діях – літургії, богослужіннях, обрядах та формах і 

образах простору, зображень, світла, кольору, звуку, запаху, даючи людині 

відчуття часу, місця, події, власної ідентифікації. Культурологічний та 

сакральний код української церковної архітектури несе генетичну пам’ять нації, 

відсилаючи нас до правзорів, архетипів національного, автохтонного, яке лише 

і може бути автентичним вираженням духу народу. 

Три періоди самостійності та незалежницьких державотворчих змагань 

(Київська Русь, козацька гетьманщина, націєтворення поч. ХХ ст.) спричинили 

три спалахи розвитку автентичної архітектури української церкви, що 

сформували три образні системи-архетипи української церковної архітектури – 

княжої доби, українського (мазепинського, козацького) бароко та 

національного стилю (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

Тенденції сучасного українського храмобудування виразно живляться цими 

трьома питомими джерелами, що були насильно перервані відповідно монголо-

татарськими нашестям, російською імперією, радянською епохою. Ці напрямки 

ще довго будуть джерелом творчих пошуків для архітекторів церковної 

архітектури, утверджуючись у нових архетипах, заповнюючи історичні 

прогалини української культури. 

Важливо наголосити, що мова йде не про стилістичні особливості 

архітектури українського храму, а загальний образ святині, уявлення 

простору для богослужіння, його семантики, структури, форми, прочитання 

архетипів, традиції, відчуття гармонії і краси храму, врешті вияву 

богословського змісту храму, що укладалися українцями протягом тисячоліття. 

Окрім трьох напрямів сучасного українського храмобудування, що черпають 

свою творчу енергію з історичних джерел, розвивається шлях пошуків 

універсальних абсолютних форм, праформ сакруму, міжрелігійних смислів, 

абстрактної мови просторового виразу, що опираються на інтуїтивні творчі 

пошуки авторів сучасної церковної архітектури.  

Однак, треба відзначити, що поєднання ідей сучасної архітектури та 

богословських пошуків ще не дали відчутних творчих результатів. Життя 

потребує адекватного сучасності архітектурного виразу для сакральних 

об’єктів, особливо у нових районах наших міст, де образ нових храмів нерідко 

дисонує із мовою сучасного просторотворення. 

https://zbruc.eu/node/85965
https://zbruc.eu/taxonomy/term/18430
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Необхідно також констатувати неопрацьованість архітектурної доктрини 

християнського храму в сучасній Україні, що спричиняє відсталість 

професійного мислення та рідкість вдалих сучасних взірців українських 

храмів.  

У час об’єднання Церкви довкола своїх витоків і автентичних джерел, 

важливо і архітектурі надати такого ж автентичного національного вигляду, 

відділивши своє, українське, від нам чужого. 

На частині України, що перебувала під Росією, суттєво позначилась 

російська духовна експансія із забороною українського стилю (тогочасне 

мазепинське, або козацьке бароко) впровадженням уніфікованого синодального 

стилю храмів для усієї імперії. Цей тип храму, агресивно розповсюджуваний на 

тодішній підросійській Україні ось уже понад двісті років, нерідко помилково 

сприймається як автентично український православний, оскільки іншого храму 

там не було. Цю схему, нажаль, досить часто через незнання повторюють 

будівничі сучасних храмів України, затираючи цим власну традицію 

українського храму.  

Російська православна церква в Україні, представлена УПЦМП, має сьогодні 

понад 12,6 тис. релігійних організацій та має 7750 культових споруд та 3642 

приміщення, пристосованих під молитовні (з них 2554 – у власності) – разом 

11392 (понад 70,2% від усіх православних). Новозбудованих від 1990 р. 

налічується 3329 храмів.  

І яку архітектуру представляють церкви УПЦМП? 

Звичайно, що російську. 

Так культурна експансія готує присутність «русского міра» в Україні. 

«Iхтамнєти» в Україні є реально – і матеріально, і духовно своєю Церквою і 

своєю з нею культурою! 

Чи вся архітектура Української православної церкви ідентифікується як 

українська? 

Також далеко ні – нерідко українська церковна архітектура несе виразні 

ознаки російської архітектури. Чи можемо ми собі дозволити таку 

культурологічну безпринципність? Mожна сміливо сказати, що і архітектори, і 

особливо духовенство мають дуже приблизні уявлення про це, чим є українська 

церковна архітектура. Ані одних, ані інших цілком або майже зовсім не 

навчають при отриманні відповідної освіти та кваліфікації. То чому дивуватися, 

що так склалося і тому тут непочатий край роботи. Чи є художні ради при 

митрополіях? А коли були конкурси на архітектуру храмів, у яких і можна було 

би ставити і обговорювати такі питання? Чому Церква дотепер не організувала 

конкурс на образ українського храму? Де наша спілка архітекторів? 

Новостворена архітектурна палата сертифікованих архітекторів? І від кого 

окрім нас це залежить? Поспішаємо, будуємо, дивуємо і смішимо світ! 

У Церкві суспільство хоче бачити духовного провідника. Правдива 

автентична архітектура нової національної Православної Церкви України 

допоможе Церкві знайти свій шлях до сердець вірних. 
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УДК 004.42 

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ. BIM ИНТЕГРАЦИЯ ПК ЛИРА-САПР С 

REVIT, RHINOCEROS И ДРУГИМИ ПРОГРАММНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 

Лазарев Александр Александрович, ведущий инженер ТОВ “СОФОС” 

 

Что же предполагает под собой современный BIM в концепции ЛИРА-

САПР? Это модель, которая хранит в себе огромный объем информации – весь 

свой жизненный цикл, от этапа технического задания на проектирования и 

эскизов здания до выполнения расчета конструкции, выдачи рабочей 

документации, логистики, монтажа и реконструкции здания. И в такой цепочке 

жизненного цикла здания ЛИРА-САПР занимает соответствующий сектор, 

который отвечает за построение физической модели, выполнение полного 

расчета здания, конструирования на основе результатов расчета и 

формирование чертежей конструктивных элементов здания.  

Синергия Сапфир, как моделлера, и ЛИРА-САПР, как мощного 

расчетного ядра, дают возможность воплотить в жизнь объекты различной 

сложности, таких как: туннели, мосты, силосы, жилые комплексы, стадионы, 

промышленные сооружения и дамбы.  

Создание модели в ПК ЛИРА-САПР может выполняться как с нуля, так и 

в интеграции с другими САПР. Причем интеграция с другими САПР может 

происходить на всех этапах работы с моделью: на этапе создания физической 

модели (ArchiCAD Renga, Revit, Tekla Structures, Rhinoceros, AutoCAD), на 

момент формирования аналитической модели (Revit, Tekla Structures) и на этапе 

расчетной модели (Revit, Tekla Structures). 

Взаимная интеграция программ может выполняться двумя способами: 

классическим и интерактивным. 

Классический подход предполагает обмен информационной моделью 

через промежуточные файлы (IFC и DXF). К основным преимуществам такого 

подхода можно отнести простоту его использования. Когда один программный 

комплекс формирует набор данных и записывает его в файл. Другой же 

программный комплекс зачитывает всю необходимую информацию из 

подготовленного файла. Но есть и существенный недостаток - при изменении 

начальной модели каждый раз необходимо формировать новый файл с 

исходными данными в первом программном комплексе и передавать его во 

второй. Также, при обмене данными, через один из наиболее универсальных 

форматов - файл ifc, информация о модели может формироваться не в полном 

объеме. 

Интерактивный же подход взаимодействия подразумевает, что между 

программой 1 и 2 в процессе работы формируется “живая связь”. Именно это и 

является главным плюсом данного метода. При изменении модели в программе 

1 (сочетание Rhino+Grasshopper), модель в программе 2 (САПФИР+ЛИРА-

САПР) изменяется автоматически. При этом в этой “живой связи” могут 

взаимодействовать несколько программ, поддерживающих такой способ 

работы. К примеру, с Rhino+Grasshopper одновременно могут связываться 
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САПФИР+ЛИРА-САПР, Revit, Tekla Structures и ArchiCAD. Каждая из этих 

программ забирает к себе тот набор элементов, который необходим конкретно 

для нее, а Rhino+Grasshopper посредством графического алгоритма отвечает за 

то, чтобы этот набор данных всегда был актуальным на текущей стадии 

проекта. 

В препроцессоре САПФИР программного комплекса ЛИРА-САПР такой 

подход стал возможным с появлением системы визуального программирования 

САПФИР-ГЕНЕРАТОР. Построение модели в САПФИР-ГЕНЕРАТОРЕ 

выполняется посредством нодов, которые хранят в себе информацию и связей 

между ними, которые эту информацию передают. Создание объектов, 

модификация их и управление их параметрами выполняется при помощи 

графического алгоритма. Результатом работы САПФИР-ГЕНЕРАТОРа является 

готовая 3D модель, состоящая из базовых объектов САПФИР: колонн, балок, 

стен, плит, свай, ферм, поверхностей, нагрузок, граничных условий и других 

объектов. На основании такой 3D модели генерируется расчетная схема для 

последующего расчета в ВИЗОР-САПР. 

 

 

 

УДК 725.5 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЛЮДЕЙ "ТРЕТЬОГО ВІКУ" 

Літошенко Ганна Володимирівна, кандидат архітектури, доцент; 

Хоменко Валентин Володимирович асистент кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі, Київський національний університет будівництва і 

архітектури. 

 

Турбота про здоров'я та безпеку - власні та близьких людей - є одним з 

наріжних каменів суспільного життя, тим, що спонукає значну частину 

людської діяльності. Також і значна частина проблем, що постають перед 

суспільством, пов'язана саме з забезпеченням цих ознак якості життя. Деякі з 

цих проблем набирають все більшої ваги і в певний момент загрожують 

перетворитися з локальних на загальносвітові, які чинитимуть істотний вплив 

на розвиток людства в цілому. 

Однією з таких проблем є забезпечення умов для праці, переміщень а 

також достатньо сприятливого середовища для життя в умовах зміщення 

складу суспільства в бік підвищення частки старшого за віком населення і 

збільшення частки маломобільних груп в складі населення.  

Проблеми, які постають перед суспільством в зв'язку зі змінами у 

віковому складі населення, є різноплановими і стосуються практично всіх 

аспектів суспільного життя: виробничої, транспортної, правової, медичної 

сфери, і, відтак, не можуть не позначитись на архітектурні й та містобудівній 

діяльності. 

У країнах, які найбільш сильно відчувають на собі вплив демографічних 

змін, проводяться дослідження і виробляються програми, що мають на меті 
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з'ясувати можливості по створенню сприятливого середовища і гідних умов 

проживання для всіх груп населення, максимального залучення до суспільного 

життя і трудової діяльності маломобільних груп населення. Існує чимало 

проблем, що є спільними для людей "третього віку" (умовна назва людей, що 

завершили основну трудову діяльність через вік і стан здоров'я) та інших 

маломобільних груп населення, проте, є і потреби, характерні для окремих груп 

в даній спільноті. Актуальність цих проблем для українського суспільства 

підтверджується численними публікаціями в наукових і періодичних виданнях, 

та нормативними вимогами, що стосуються інклюзивної архітектури. 

Автори значної частини наукових досліджень, що стосується адаптації 

міського середовища до потреб маломобільних груп населення, вивчають як 

питання створення безбар'єрної архітектури, так і особливості формування 

архітектурних об'єктів для осіб похилого віку. Потреби суспільства у нових для 

України типів житла, орієнтованих на старшу вікову групу і маломобільні 

групи населення, знаходять також відображення у проектах, які є вже не лише 

суто архітектурними, але включають значну соціальну складову. 

Створення архітектурних об'єктів певного призначення передбачає 

розробку певного сценарію їх подальшого використання. Зумисне чи незумисне 

"програмування" подальшої діяльності користувачів будівель і середовища тим 

сильніше позначається на їх житті, чим тісніше вони пов'язані з даним об'єктом. 

Зрозуміло, що для груп населення, що проводять більшу частину часу в межах 

будинку і прилеглої території, закладені в нього можливості грають 

першочергову роль. Слід зазначити, що типи закладів, особливості 

розташування і планування яких призводили  до відокремлення і ізоляції людей 

третього віку, відходять у минуле, поступаючись новим типам споруд і 

комплексів, в яких догляд і підтримка супроводжуються заходами залучення до 

суспільного життя, комунікації з іншими віковими групами, закладаються 

умови для навчання та трудової діяльності, що позитивно впливає на 

психологічний стан, когнітивні здібності і стан здоров'я літніх людей. 

Ґрунтовні дослідження проблем, пов'язаних з формуванням житлового 

середовища для людей старшого віку, наприклад, робота C.Fernández-Carro 

"Ageing in Place in Europe: A multidimentional approach to independent living in 

later life", статті Phoebe Elers, Peek S.T. та ін., свідчать про те, що принаймні в 

країнах Західної Європи, так само, як і в США, більшість літніх людей надає 

перевагу продовженню проживання у власному житлі (т.зв. ageing in place). 

Перебування у спеціалізованих закладах сприймається негативно, і 

відкладається самою людиною і родиною до настання умов, за яких людині 

потрібний постійний догляд, який не може забезпечити родина. Проміжний тип 

будинків для літніх людей, в яких звичне проживання в квартирах 

супроводжується підтримко з боку персоналу, який обслуговує такий будинок, 

здається більш привабливим, але попит на таку форму проживання 

обмежується через прагнення продовжувати користуватися звичними 

житловими умовами власного помешкання. 

На даний час особливо успішними видаються об'єкти, спрямовані на 

забезпечення відповідних умов для різних вікових груп в довготривалій 
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перспективі. Так, створення умов для повноцінного життя людей старшого віку 

- наявність медичного закладу, основний акцент в діяльності якого зроблений 

саме на підтримку здоров'я старшої вікової групи (лікування діабету, серцево-

судинних хвороб, опорно-рухового апарату, дієтологія), виокремлення 

простору для щоденного проведення заходів розважально-оздоровчого 

спрямування, створення зелених зон з залученням мешканців до догляду за 

ними, поєднано з можливістю проживання поряд родин молодшого покоління, 

причому особливу увагу надано спілкуванню дітей з людьми старшого віку, - 

особливості формування житлових просторів в таких комплексах. 

Найвідоміший приклад - Kampung Admiralty в Сінгапурі, подібні комплекси 

будуються і в інших країнах, особливо там, де знаходять державну підтримку. 

Основну увагу при проведенні досліджень, що стосуються умов 

проживання літніх людей, приділяють, здебільшого, умовам безпеки, 

обладнання, розмірам житла і найближчого оточення. При проведенні 

досліджень, в основному, застосовуються статистичні методи, причому 

відокремлюються об'єктивні показники, що оцінюються кількісно, і суб'єктивні, 

інформацію про які отримують шляхом опитування. Характеристики, що 

визначають рівень задоволеності житлом, не включають, як правило, 

доступність і наповненість інфраструктури (медичних, торгівельних, 

культурних закладів) необхідними функціями, що, зрештою, належить до 

оцінки стану системи вищого рівня, але є істотною складовою життя людини, 

прив'язаної до обмеженого простору. Також за рамками таких досліджень, як 

правило, опиняється доступність використання сучасних технологій для 

покращення обслуговування, надання догляду, для спілкування та обміну 

інформацією.  

 

 

 

УДК 728.004.18 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Маради Пур Омид, аспирант архитектурного факультета, Киевского 

национального университета строительства и архитектуры. 

 

Типологическая систематизация любого типа современных зданий 

основывается на научно-исследовательских, экспериментальных наработках и 

нормативных требованиях. В отношении энергоэффективного жилья еще 

только ведутся изначальные поиски норм и требований, разрабатываются и 

адаптируются к жилью передовые инновационные технологии, новые идеи 

внедряются в экспериментальное проектирование, разрабатываются методы 

совершенствования требования формирования энергоэффективного жилья, 

устанавливаются общие положения методики исследования, и именно поэтому 

еще рано говорить об окончательной классификации подобного жилья. Однако, 

современный период развития энергоэффективных технологий отличается 

повышенной активностью научно-исследовательской работы и 
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экспериментального проектирования с целью выработки общих принципов 

архитектурно-планировочной организации жилья с адаптированными в его 

структуру элементами системы энергосбережения. Подобная систематизация 

должна основываться и отталкиваться от научно-обоснованных приемов и 

принципов энергосбережения (традиционных и инновационных) с 

особенностями их влияния на архитектурное проектирование, в свою очередь 

(особенно в период предпроектного анализа), должно обязательно опираться на 

научно-обоснованные нормы, требования и проектный опыт. Это тот случай, 

когда традиции и новаторство объединяясь, образуют новое глобальное 

направление в науке, технике и архитектуре. Было выявлено, что 

классификация энергоэффективного жилья может осуществляться по большому 

количеству признаков, и систематизация на основе одних факторов может 

оказаться более приемлемой для применения на практике, чем другие. 

Проведенный анализ архитектурно-планировочных схем жилья с ЕСТ 

доказывает, что основными признаками для классификации подобного жилья 

выступают критерии, очень тесно связанные с основными формообразующими 

факторами: природно-климатические, градостроительные, конструктивно-

технологические, экологические, социально-экономические, научно-

технические, а также – эстетические, функционально-планировочные, уровень 

технического общества и инновационных технологий в этой области, 

безопасность эксплуатации ЭС оборудования для окружающей природы и 

сохранение существующих экосистем. 

После обстоятельного анализа мирового зарубежного и отечественного 

опыта удалось выяснить, что энергоэффективное жилье можно 

классифицировать по таким признакам: по величине; по виду используемого 

возобновляемого источника энергии; по типу взятой за основу конструктивной 

системы; по типу технологического оборудования; по типу планировочной 

сетки; по виду применяемых в энергосбережении инноваций; по приему 

размещения оборудования относительно зданий; по типу блокирования зданий 

(модулей, секций); по типу размещения в городской среде; по типу организации 

архитектурного пространства. Классификация энергоэффективного жилья по 

величине (здания малой и средней этажности, многоэтажные здания; малые, 

средние жилые образования, комплексы, микрорайоны, поселки). 

Классификация энергоэффективного жилья по виду используемого, 

возобновляемого источника энергии: солнечной, ветровой, волн, приливов и 

отливов (гидроэнергия), органических отходов (биоэнергия), геотермальная, 

гидротермальная, внутренних источников, энергия сброса тепла в различных 

технологических циклах. Классификация ЭЖЗ (энергоэффективных жилых 

зданий) по типу технологического оборудования (солнечные аккумуляторы, 

мини-ГЭС, ветроустановки, гидротермальное оборудование, насосы для 

улавливания тепла от технологических процессов); оборудование точечного 

применения (на один дом), контурное оборудование (рассчитанное на жилой 

поселок), система энергоэффективного оборудования города (коммунальная 

энергетическая сеть), межрегиональная энергетическая сеть. Классификация 

ЭЖЗ по виду избранной конструктивной системы (стеновая конструкция, ж/б 
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каркас, сборно-монолитный каркас, оболочки). Классификация ЭЖЗ по виду 

размещения оборудования относительно здания (размещение внутри или на 

здании): встроенные генераторы тепловой энергии; пристроенные 

специальные печи по переработке и сжиганию биотоплива; надстроенные – 

размещенные на крышах солнечные батареи, аккумуляторы, вмонтированные 

на стенах и крышах и другое оборудование; размещенные вне здания: 

ветрогенераторы (с ветроустановками, находящимися на здании или вне 

здания); аккумуляторы энергии и насосы, улавливающие энергию подземных 

термальных источников и тепла земных недр; гидроэлектростанции, 

размещающиеся вблизи рек, геотермальные и гидротермальные насосы, донные 

морские гидрогенераторы, использующие энергию приливов и отливов. 

Классификация энергосберегающего жилья по уровню выдвигаемых задач 

переоснащению и строительству: новое строительство, модернизация, 

реконструкция с модернизацией, реконструкция с пристройкой (надстройкой). 

Классификация ЭЖЗ: по типу функционально-планировочной организации и 

блокирования зданий (секций, блоков, модулей); по типу планировочной сетки 

(квадратная, треугольная, радиально-кольцевая, сложная – смешанного типа). 

Классификация энергосберегающих жилых домов может осуществляться также 

по следующим признакам: по виду и уровню применяемых энергосбережений 

инноваций (традиционное оборудование, экспериментальное оборудование, 

высокотехнологичное оборудование, нанотехнологии); по типу организации 

пространства (открытый, закрытый, полуоткрытый, линейный, 

периметральный); по типу размещения в городской среде. 

Классификация по всем вышеупомянутым признакам, по мнению автора, 

создает наиболее полную картину и формирует систему требований к 

проектированию энергосберегающих и энергоэффективных жилых домов еще 

на стадии предпроектного анализа и экспериментального моделирования. 

Подобная классификация позволяет на первой стадии проектирования наиболее 

детально проанализировать все исходные данные, условия проектирования, и 

разработать теоретическую модель будущего жилья (комплекса жилых домов). 

При соблюдении всех положений, рекомендаций, учета основных 

формообразующих факторов, а также основных пунктов этой классификации, 

возможно получить в результате вариативного проектирования наиболее 

проработанный вариант энергоэффективного жилого дома, наилучшим образом 

адаптированного к функционированию в местных природно-климатических 

условиях. 
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УДК 004.9:72 

ЗАСТОСУВАННЯ  ПРИНЦИПУ  КОМПАКТНОСТІ  З  BIM  ДОДАТКОМ 

Михайленко Андрій Всеволодович, доцент кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

 

Останні релізи сучасних BIM-додатків розширюють можливості і 

зручність застосування, зокрема, в області проведення розрахунків 

властивостей і компонентів 3D-моделі архітектурних об'єктів. Це досягається 

завдяки реалізації опису та складання математичних, тригонометричних 

обчислень, логічних виразів про характеристики об'єкта без застосування 

додаткових засобів і ПО. Незаперечною зручністю є можливість додавання 

інформації в відомості і специфікації моделі при проведенні подібних 

розрахунків. 

Розрахунок даних на основі мінливих параметрів моделі важливий на всіх 

етапах розробки проекту, і особливо на початкових, що визначають концепцію і 

структуру об’єкту. Ці дані, в тому числі, отримання та контроль за ТЕП проекту 

тепер доступні і у вигляді формульних описів всередині програми ArchiCAD, 

починаючи з версії 22. 

Тепер в «Менеджере свойств» існує можливість скорегувати заданий або 

додати нову властивість конструктивного елементу з описом його 

характеристик і набором параметрів. Дані ресурси ArchiCAD відкривають 

можливість зручного і оперативного використання Методу транзитної площі, 

Методики оперативної оцінки ефективності проектних рішень різних видів 

типологічних об'єктів.  Ухвалення рішення базується на основі встановленого 

критерію ефективності, об'ємно-планувального показника, одиничних 

розрахункових показників елементів моделі та іншого математично-логічного 

взаємозв'язку. Виведення розрахункових показників у вигляді «Интерактивных 

Каталогов» допомагає виявляти залежність від конкретних величин і елементів. 

Так, згідно принципу компактності, виконання функціонального процесу 

супроводжується мінімумом матеріальних, енергетичних, інформаційних та 

інших витрат. Призначені для них архітектурні простори – приміщення, 

території тощо – можна чітко розділити на дві групи, що принципово 

відрізняються одна від одної. До першої групи процесів (позначено літерою Н) 

належать ті види діяльності, для яких власне і створюється той чи інший 

архітектурний об’єкт. До другої групи процесів людської життєдіяльності 

(позначено літерою Т) належать тільки ті процеси, які спрямовані на 

взаємозв’язок  процесів першої групи.  Критерій оптімальності архітектурних 

систем набуває вигляду:   Ф=Т/Н →min 

Принцип розмежування архітектурного простору будь-якого об’єкта на 

два взаємопов’язаних види (Т і Н) та дослідження їх співвідношення з метою 

виявлення планувальної ефективності кожного рішення, що розглядається, 

покладено в основу метода транзитної площі. 

Транзитна площа Sтр – це сума виділених в плані площ, що служать 

комунікаційним функціям; останні визначаються з урахуванням відносної 
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вартісної ваги м2 за таблицею розподілу множника (коефіцієнта) γ. Нормована 

площа об’єкта Sнор визначається як сума всіх площ приміщень, які слугують 

будь-яким процесам та задоволенню потреб людини (вся корисна площа), при 

цьому відносна вартісна вага м2 цих площ визначається множником φ. 

На підставі одержаних показників ефективності проектних рішень провадиться 

ранжування їх величин за порядком спадання або зростання. Вибір найменшого 

значення, в умовах екстремального критерію, вкаже на відповідне йому 

переважне рішення. 

Нові властивості, що додаються, доцільно пов'язати в ArchiCAD з класом 

інструменту «Зона» і класифікацією елементів «Пространство». Для майбутньої 

диференціації слід надати приналежність нових категорій зон «Транзитна» і 

«Нормована» класам: «Пространству транзитному» і «Пространству 

производственному». 

Групу нових властивостей об’єднуємо новим розділом «Оцінка рішень». 

У типу даних фігорує: «Число», «Площадь», «Набор параметров»  

з точним призначенням значень або розрахунком за формулою. Розрахунки 

формуються на основі існуючих властивостей «Измеренной чистой площади» і 

поправочного коефіцієнту. Так нова властивість з ім'ям «Транзитна площа» 

розраховується з урахуванням властивості «Коефіцієнт γ» (для коридорів, 

переходів, шлюзів = 1,0; для сходів = 1,1; для ліфтів зі сміттєпроводом = 4,0, 

тощо). Аналогічно властивість «Нормована площа» визначається з урахуванням 

властивості «Коефіцієнт φ» (для квартирних і загальнобудинкових приміщень = 

1,0; для території відкритих літніх приміщень = 0,5, тощо). Підсумкова 

властивість «Показник ефективності» буде формуватися на основі обчислення 

за вказаною формулою Ф = Σ (Тхγ) / Σ (Нхφ). Підсумковий показник Ф завжди 

0 <Ф <1, в безрозмірному відображенні (м2 / м2), з кількістю 3 знаків після 

коми, згідно допустимою точністю зіставлення. Він також стає доступним для 

конструктивних елементів проекту «Зона» та класу «Пространство».  

В результаті формується новий інтерактивний каталог «Оцінка 

ефективності» в розділі «Елементи», в якому відобразяться всі задіяні в проекті 

зони як з основними існуючими характеристиками (параметрами), так і новими 

додатковими властивостями. Цей каталог може відображати результати аналізу 

різних ієрархічних структурних проектних утворень (приміщення, групи 

приміщень, поверху будівлі, будівлі в цілому, ділянки території тощо). 

Слід зазначити, що формули в ArchiCAD чутливі до локалізації програми 

(приналежності і розпізнання елементів «Зона» або «Zone»). Те, що раніше 

призначалося вручну або вимагало експорту в Excel з подальшою обробкою, 

тепер може обчислюватися автоматично безпосередньо в ArchiCAD, і 

відображатися в виносних написах або інтерактивному каталозі проекту. 
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УДК 727.7 

ВІТРЯКИ СКАНСЕНУ В КИЄВІ ЯК ОБ’ЄКТ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Носенко Ганна Андріївна доцент; 

Ларіонова Мар’яна Андріївна асистент кафедри містобудування, 

архітектурного факультету, Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Музейна педагогіка, як наукова і прикладна дисципліна, вивчає процеси 

освіти у просторі музеїв та є важливим методом реалізації освітньо-виховної 

функції музею. Цей термін в науковий обіг ввів німецький дослідник К. Фрізен 

(1934 р.). В Україні методи музейної педагогіки широко застосовуються в 

дошкільній, шкільній освіті та в навчальному процесі спеціалізованих закладів 

вищої освіти. 

В давнину більшість території сучасної України була вкрита лісами. 

Дерево було найпоширенішим матеріалом, з якого українці та й всі народи 

світу на протязі багатьох віків будували житло, сакральні. громадські та 

господарські будівлі. Тому пам'ятки дерев'яної архітектури, що зберігаються на 

території Національного музею народної архітектури та побуту України, мають 

особливу цінність, а вивчення пам'яток архітектури надзвичайно важливе для 

майбутнього зодчого, складає невід'ємну частину його пропедевтичної 

підготовки. Це не тільки загальний культурний рівень знань освіченої людини, 

а й база для професійної діяльності фахівця впродовж всього життя.  

В навчальну програму 2018-2019 рр. кафедри містобудування 

архітектурного факультету КНУБА включено вивчення такого типу пам'яток 

дерев'яної народної архітектури як вітряки.  

Інформаційною базою вивчення вітряків став архів Національного музею 

народної архітектури та побуту України, консультації з фахівцями Музею та з 

провідними викладачами кафедри дерев'яних конструкцій КНУБА. Важливу 

роль в роботі над науково-практичними завданнями поточної навчальної 

програми відіграло знайомство студентів з широким колом інформаційних 

джерел, з реставраційними документами, що висвітлюють історію пошуків 

пам'яток на теренах України, їх створення на автентичних місцях будівництва 

та збереження вітряків в Музеї впродовж 50-ти років його існування.  

Підготовка до виконання завдання включала наочне і тактильне 

ознайомлення студентів з пам'ятками монументальної народної архітектури, які 

знаходяться на території Музею. Ця підготовча робота передувала аналізу та 

вивченню пам'яток народної дерев'яної архітектури засобами графіки.  

До складу навчального завдання також ввійшло: практичне вивчення 

прийомів побудови одного з засобів найбільш наочного та інформативного 

представлення пам'ятки архітектури - аксонометричного архітектурного 

розрізу, поглиблене вивчення принципів дії механізмів вітряків, 

конструктивних особливостей, їх впливу та взаємозв’язку з об’ємно-

просторовим вирішенням пам’ятки, опрацювання антуражу та стафажу, які 

відповідають періоду будівництва вітряків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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Висновки. Тісна співпраця з Національним музеєм народної архітектури та 

побуту України надала студентам можливість виконання навчального науково-

практичного завдання, присвяченого вивченню пам'яток архітектури України в 

складі: альбомів натурних замальовок, фотофіксації сучасного стану об’єктів 

традиційної дерев'яної господарської архітектури, реферату, присвяченого 

історії створення пам'ятки, публічної доповіді результатів роботи, виконання 

індивідуальної графічної роботи (зображення розрізу пам’ятки в аксонометрії з 

відмивкою або його перспективного зображення з відмивкою), виставок цих 

графічних робіт, власноруч виготовлених студентами діючих моделей вітряків.  

Ці матеріали відображають архітектурну цінність пам’ятки, її масштаб, 

конструкції, особливості автентичного розміщення, роль в створенні 

художнього образу історичного українського поселення. Використання в 

навчальному процесі музейних експонатів, якими є вітряки скансену в Києві, як 

зразків і об’єктів вивчення, не тільки сприяє накопиченню професійних знань 

майбутніми архітекторами, а й розширює їх світогляд, виховує повагу та любов 

до рідної культури, утверджує спадкоємність одвічних традицій, формує основу 

сталого розвитку суспільства. 
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Режим доступу: https://www.pslava.info/ 
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УДК 72.02 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРИЧИНА 

АКТУАЛІЗАЦІЇ МОДУЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

Ольховець Олександр Дмитрович, аспірант, КНУБА. 

 

Розвиток та масове використання технологій інформаційного 

моделювання будівель (BIM) в будівельній галузі постійно зростає. Така 

тенденція сприяє високому рівню використання будівельних елементів, 

виготовлених індустріальними методами. Масовий перехід від САD до ВІМ 

можна пояснити бажанням учасників процесу проектування раціоналізувати 

свою діяльність, скоротивши витрати часу та матеріальних ресурсів на 

створення будівельної документації при значно меншій вірогідності допущення 

помилок. До використання модульної архітектури зазвичай вдаються з метою 

раціоналізувати процес будівництва через гарантовано вищу якість продукції за 

нижчою кінцевою вартістю. Завдяки поєднанню цих двох засобів, можливо 

отримати якісну архітектуру при  нижчих витратах і ризиках.  

Використання BIM на ранніх стадіях процесу дозволяє віртуально 

тестувати різні будівельні елементи, та пізніше вибирати найкращий для 

вирішення певної архітектурної задачі, в залежності від потреб проекту. 

Важливою перевагою ВІМ є база даних індустріальних будівельних елементів, 

що може бути доповнена різноманітною інформацією в залежності від потреб 

та наявних можливостей, що робить процес проектування більш 

раціоналізованим. Зв'язок моделі BIM з виробництвом дає можливість 

проектувати з наявних в сортаменті будівельних елементів конкретного 

підприємства, або, у випадку необхідності, налагодити виробництво 

специфічних елементів на замовлення. Інструменти BIM мають потенціал для 

взаємодії з обладнанням для автоматизації виробництва. BIM має великий 

потенціал для того, щоб зробити можливим виготовлення на різних 

підприємствах різних елементів модулів одночасно, а потім безперешкодно 

доставляти і збирати з них будівлю на майданчику завдяки точності розмірів 

моделі та обладнання для виготовлення. Використання цієї можливості дає 

очевидні вигоди для зниження матеріальних і часових затрат на будівництво, 

оскільки робочі потоки можуть перекриватися. 

Сучасна модульна архітектура є ефективним та привабливим засобом 

досягнення найбільших вигод при розробці проектів. Разом з розвитком 

інформаційних технологій для проектування, відбувається стрімкий розвиток 

засобів виробництва та логістики, що дозволяє технічно підвищити якість 

продукції, зробити її конкурентоспроможною та рентабельною. 
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УДК 721.02 

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ 

Оськіна Марія Олександрівна студентка кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі, Київський Національний Університет Будівництва та 

Архітектури 

  

З моменту винайдення комп’ютерних систем, наприкінці 20-го століття 

галузь архітектури почала стрімко розвиватися та змінюватися. Застосування 

даних систем дозволила архітекторам та будівельникам перейти від одного 

стану – графічного виконання проектів до іншого – комп’ютерного 

проектування. В роки до-технологічної ери, працівник-кресляр виконував 

поставлені задачі за допомогою професійних приладів, таких як кульман та 

рейсшина та був змушений докладати значних зусиль аби їх втілити, адже дії 

виконані на папері тяжко виправити та змінити відповідно до прийдешніх 

правок. На процес витрачалося достатньо фізичних ресурсів фахівця, матеріалу, 

а також людино-годин, що впливало на швидкість реалізації. На сьогодні, 

комп’ютерні системи поліпшують життя спеціаліста в галузі архітектури, адже, 

розроблені програмні забезпечення орієнтуються на виконання операцій 

оптимальним шляхом, з прикладанням мінімальних зусиль, витрат часу та 

фінансів. Саме в написаному програмному продукті закладені відповідні 

функції та алгоритмами. Проте, в кожному, дані – індивідуальні. Так, можливо 

виокремити вузькоспеціалізовані програми розроблені для архітекторів, 

конструкторів, геодезистів та ін., які будучи оперативними, надають 

максимально чіткі результати. Наразі, графічні 2D, 3D програми - це напарник 

фахівця, який автоматично виконує калькуляції та моделює розумовий процес 

автора. AchiCAD, Revit, SketchUp, BIMx, одні з найпоширеніших у 

використанні архітекторами програми, коли ж AutoCAD, Tekla Structures, 

Allplan – призначені для виконань конструктивних креслень. Autocad Civil 3D, 

Autocad Мар 3D – для геодезичних. 

Програмне забезпечення не єдиний допоміжний засіб, що 

використовується поза та на будівельному майданчику. Еволюція 

інформаційних, машинних технологій та інновацій активно розвивається в 

будівельній та інших релевантних галузей, як автоматизовані та роботизовані 

пристрої. Їх суттєве призначення – автоматизація та адаптація процесів до 

потреб людини та навколишнього середовища, виконання раніше непідвладних 

людині дій, спрощення виробничої діяльності, ефективність та 

результативність. 

Дані технології перелічені за критеріями: 

- Машини-роботи (приклад: Cheetah, роботизована рука KUKA) 

- Адитивні технології (3D принтери) 

- Пристрої лазерного різання 

- Мобільні системи лазерного сканування  

- Безпілотні літальні апарати (дрони) 

- Системи віртуальної реальності (приклад: Oculus Rift, HTC Vive) 

https://www.wikistroi.ru/wiki/informacionnye-tehnologii-v-stroitelstve/lazernye-skaniruyuschie-sistemy-v-arhitekture-i-stroitelstve
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Якщо сьогодні жодний процес проектування будівель та споруд не 

відбувається без використання комп’ютерних програм, їх удосконалених версій 

та індивідуально написаних програмних кодів, то вищеперераховані системи 

лише вибірково і розмірено впроваджуються в архітектурну діяльність, проте 

охоче її спрощують. Майбутні будинки мають потенціал у самозведенні та 

самозабезпеченні.  

Самозабезпечені будинки (приклад: зелені або састейнебл будинки) – це 

існуючий продукт стилю хайтек. Такі будинки налічують в собі САБ – системи, 

які керують мікроклімат будинку, рухомі фасадні системи, які регулюють 

енерговитрати, освітлюваність та ін. Відповідно, інформаційні технології 

залучені не лише на етапі розробки тривимірних моделей, а й в процесі 

експлуатації. Проте, невже це максимум, на який здатна людина у поєднанні 

інформаційних технологій і архітектури? 

Нові futuro-self-designed buildings – це будівлі майбутнього, виконані та 

реалізовані за допомогою штучного інтелекту. Науковці та інженери, наразі 

застосовують машинні роботи у будівництві малих архітектурних форм, де, 

робо рука виконує роль муляра, а 3D пристрої реалізують об’єкти за допомогою 

металу, бетону, полікарбонату та інших сумішей (приклад: котедж в Дубаї та 

металевий міст компанії MX3D). Переваги адитивних технологій – їх 

варіативність матеріалів та здатність моделювати вільні форми, але розмах 

робо-рук та каркас 3D друків не розрахований на крупні за масштабом проекти. 

Висновки: 

- Дані виноходи спроможні замінити людину у майбутньому, 

підсилити безпеку та якість проекту, а також самостійно виготовити 

матеріал, скерувати робочий процес та навіть колонізувати позаземні 

території (приклад: компанія HASSELL Studio має за мету надіслати 

агентів-роботів на Марс, де роботи на гусеничному ході почнуть зводити 

першу наукову станцію працівникам NASA, без участі людини). 

- Штучний інтелект та технології позитивно впливають на галузь 

архітектури та здатні продовжити симбіоз. 

- Адитивні технології та машини-роботи мають значні переваги за 

умови подальшого вдосконалення. 

 

 

УДК 72.01 

KRAKOWSKI KAZIMIERZ – PRZESTRZEŃ REALNA A PRZESTRZEŃ 

WIRTUALNA 

Boguslaw Podhalański dr hab. inż. arch., prof.PK, Politechnika Krakowska im. 

T. Kościuszki w Krakowie, Instytut Projektowania Miast i Regionów A5, Zakład 

Odnowy Miast A52 

 

Spośród około14 milionów turystów, którzy w 2018 roku przybyli do Krakowa, 

zapewne przynajmniej połowa udała się do prawodpodobnie najbardziej znanej 

dzielnicy tego miasta – Kazimierza, aby zagłębić się w jej malowniczych zaułkach. 

To, co wyróżnia Kazimierz sposród wielu innych dzielnic, to jego wielokulturowość. 
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Do czasu II Wojny Światowej zamieszkiwała tu głównie ludność żydowska, ale gdy 

nastapiła eksterminacja mieszkańców wskutek zbrodniczych działań niemieckiego 

nazizmu, dzielnica podupadła. Stan ten trwał aż do lat 80 XX wieku, kiedy to zmiana 

systemu politycznego w Polsce przywróciła kapitalistyczne relacje ekonomiczne oraz 

zdynamizowała inwestowanie w nieruchomości. Kazimierz stał się miejscem, w 

którym rozpoczęła się prywatna, oddolna rewitalizacja struktury przestrzennej w 

Krkowie, poczatkowo na niewielką, potem stopniowo na coraz wiekszą skalę. 

Jednym z czynników wspomogających ten złożony proces był rozwój 

elektronicznych narzędzi wspomogajacych projektowanie, jak również stopniowo 

doskonalone oprogramowanie, służące celom projektowym. Programami, które w 

specyficznej sytuacji tej dzielnicy, (czyli brakowi dokumentacji inwentaryzacyjnej 

istniejących budynków, poddawanych remontom i przebudowom) okazały się 

najbardziej przydatnymi, były wszystkie te, które pozwalały usprawnić proces 

inwentaryzacji a następnie projektowania. Te programy były najczęściej nabywanymi 

i wykorzystywanymi przez wiele małych pracowni architektoniczznych, zajmujących 

się projektowaniem i rewitalizacją Kazimierza. W granicach tej dzielnicy znajdywały 

sie nie tylko synagogi ale także kościoły katolickie, w tym dwa o bardzo dużym 

znaczeniu kulturowym dla Krakowa – bazylika Kanoników Regularnych 

Laterańskich pod wezwaniem Bożego Ciała oraz bazylika OO Paulinów pod 

wezwaniem Sw Michała Archaniola i św Stanisława na Skałce. Prawie wszystkie 

istniejące obiekty sakralne Kazimierza wymagały prac renowacyjnych. W ich 

prowadzeniu bardzo pomocne okazało sie połączenie możliwości, jakie daje 

skanowanie laserowe z oprogramowaniami służącymi do przetwarzania chmury 

punktów w sposób umożliwiajacy użycie tego typu danych w programach 

graficznych do celów projektowych. W szczególności, w zakresie dokumentacji i 

konserwacji trójwymiarowych dzieł sztuki – rzeźby, atrefaktów archeologicznych czy 

wyrobów rzemiosła artystycznego, programy umożliwiające odwzorowanie i zapis 

stanu istniejącego, a następnie odtworzenie brakujacych elementów czy ubytków 

odgrywają obecnie dużą rolę we wspomaganiu ich konserwacji. Jednak znacznie 

ciekawszym wydaje się być możliwość przeniesienia zeskanowanych laserowo 

obrazów obiektów znajdujacych sie na terenie dzielnicy i udostępnienie ich 

trójwymiarowych obrazów w sieci. W ten sposób istniałaby możliwość wirtualnego 

zwiedzania zwykle niedostęnych dla publiczności, czy też po prostu zamkniętych w 

określonych godzinach obiektów, a także przekazywania znacznie bardziej 

szczegółowych informacji, w dodatku wybieranych i adresowanych do 

poszczególnych, zainteresowanych osób indywidualnie. Zazwyczaj przewodnicy 

turystyczni nie są w stanie przekazać zindywidualizowanych informacji każdej z 

osób uczestniczacych w oprowadzanych przez nich grupach. W dobie powszechnej 

dostępności do sieci oraz korzystania ze smartfonów, możliwość korzystania z 

zaawansowanych rozwiązań informatycznych stanowiłaby pewnego rodzaju 

alternatywną (wobec promowanej przez Google) komercyjnej wizji rzeczywistości 

rozszerzonej, przyczyniając się do popularyzowania osiągnięć lokalnych i sposobu 

podejścia do promowania działań majacych na celu zachowanie dziedzictwa kultury. 
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УДК 721 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОПАРКІВ 

Пономаренко Олексій Васильович студент кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Сьогоденний стан розвитку в Україні підприємницької та технологічної 

діяльності і, водночас, сфери інформаційних технологій створює передумови 

для покращення якості відповідних архітектурних та проектних рішень у цій 

галузі будівництва. Розглядаючи сучасні варіанти будівництва інноваційних 

технопарків, можна дійти до висновку, що у процентному співвідношенні до 

звичайних науково-дослідницьких центрів, показники кількості перших в 

Україні є значно нижчими.  

Розбіжність між зростаючим  високими темпами рівнем наукової 

культури в Україні та якістю організації середовища для неї виникає через 

відсутність матеріальної та нормативної бази для проектування, а також через 

брак досвіду українського архітектурного товариства у даній сфері.  

Науково-технічне середовище – це скупчення та акумулювання сил та 

енергії, що сприяють створенню нових технологій, завдяки яким виникають 

нові товари і маркетингові можливості. 

Технопарк – науково-інноваційний центр, територіально виділений 

комплекс, який об'єднує в собі організації, фірми, об'єднання, що охоплюють 

весь цикл здійснення інноваційної діяльності від ґенерації нових ідей до 

випуску і реалізації наукоємної продукції. У межах технопарків можливе 

створення венчурних фірм і венчурних фондів.  

Венчурний бізнес – новий вид підприємницької діяльності, при якому 

відбувається фінансування ризикового підприємства, яке працює над введенням 

у виробництво певної новації. Венчурний капітал підтримує, як правило, галузі, 

які розвиваються найбільш стрімко та динамічно, забезпечуючи тим самим 

країні міжнародну конкурентоздатність. 

Саме такий напрямок підприємницької діяльності дозволить Україні 

підвищити свій рейтинг у технологічній сфері та повернутись до ринкової 

міжнародної конкуренції у галузі наукових досліджень, відкриттів та проектів, 

що спрямують державні або приватні інвестиції у необхідний напрямок, задля 

збагачення матеріальними ресурсами та людським науковим потенціалом.  

Принципи та методи функціонально-просторової організації 

інноваційних технопарків – це основні параметри архітектурної складової для 

розвитку та набуття популярності інноваційних технологічних парків в Україні. 

Очікуванні результати, а саме розробка та вдосконалення принципів 

функціонально-просторової організації зазначених об'єктів будівництва дасть 

змогу вирішити одразу декілька нагальних задач та сучасних проблем різної 

складності, а саме: 

• доповнення та вдосконалення сучасних нормативних та матеріальних баз 

для проектування даних об'єктів; 
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• удосконалення системи класифікацій технопарків за показниками 

функціонального зонування, об’ємів підприємства та рівня інноваційності 

для майбутніх проектних пропозицій; 

• створення матеріальної бази для проведення науково-просвітницької 

діяльності через заклади вищої освіти; 

• відновлення актуальності даної теми для державних інститутів та 

популяризації технопарків на рівні державної стратегії розвитку України; 

• запровадження поняття інноваційного технопарку, як окремого об’єкта 

будівельної справи із ступенем найбільш значимо для науково-

просвітницької діяльності. 
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Faculty of Architecture and Urbanism of Cluj-Napoca, Technical University of Cluj-

Napoca, Cluj, Romania,  

Tiberiu Teodor-Stanciu, assistant professor/architecture “George Matei 

Cantacuzino” Faculty of Architecture, “Gheorghe Asachi” Technical University, 

Iaşi, Romania “George Enescu” National University of Arts, Iaşi, Romania 

 

ABSTRACT 

MEMORAT is a project that aims to digitally restore, recover and retrace the 

memory of Iaşi. Our world today is characterized by a very complex technological 

setting. In accordance to that, our realities grow even more complex and so does our 

process of perceiving and understanding them. The unprecedented possibilitites of 

expression, creation and existence could have only been followed by a matching 

means of recording and archiving our world, knowledge and memory. MEMORAT is 

a project that joins together, in virtual reality, urban pieces of Iaşi throughout history, 

together with their moods, sounds, environment, speficic details, spoken language, 

people and characters. These are all ingredients in a metaphorical BIM environment 

for memories brought together in the ever-changing collage of  urban identities. 

Keywords: memory, digital monograph, identity, virtual reality, urbanscapes 

 

1. INTRODUCTION 

MEMORAT started as the answer to an invitation at the festival of Lăpuşneanu street 

- a very important street in Iaşi, part of the city center’s perimeter. A key aspect of the 

project is the authors’ belief in a better understanding of the past (with its sometimes 

overlooked values) in order to formulate a coherent future discourse. Collecting 

information about Iaşi, its buildings, stories, people, values, meanings, identities and 

their expression is an unending endeavour for the team of MEMORAT. 

We strongly believe that any “object is the subject around which signs, and, later on, 

interpretations are created and afterwards invested through any kind of imaginable 
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shape”[1]. MEMORAT conveys the reverse process of rediscovering the meanings 

behind lost or altered symbols. MEMORAT restores the contexts and discourses of 

apparently interrupted urbanscapes. MEMORAT mends the fabric of architectures 

and details lost in the translation of time. This can only be possible with the use of a 

complex tool.  

 

2. DESCRIPTION 

MEMORAT is a 3D document meant to be fully explorable in space, time and 

information. One of the important operational objectives of the project, as it present 

itself today, is that of digitally reconstituting as much as possible of Iaşi and its 

surroundings. The second objective is that of studying means of  conveying the 

experience of the digital city to its community. Our expectation is that, once engaged 

in the emotional wander through a city that might come across as well-known, the 

community will feel enticed to tune various details to their own memory and 

remembering. 

Thus, MEMORAT becomes more than a synthesis of information joined together in a 

coherent  information matrix, but the expression of a digital collective memory. This 

digital memory is defined by all that is remembered today and adjusted in order to 

become an appropriated  tool of discovering, rediscovering, forgiving, knowing, 

explaining, understanding, studying and enthusing about the city. The chosen digital 

tool is that of Google Sketchup, considering its wide range of compatibility with 

other applications, its popularity and ease of use. 

 

 
Figure 1. Urbanscapes of MEMORAT 

 
Figure 2. Layers of study 

 

The working method is that of focusing on a street or a place, joining together the 

relevant pieces of the visual field, setting the layers and the moods that best describe 

the place to be “memorized”. Fig. 1 shows the urbanscapes of Lăpuşneanu street. 
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 Fig. 2 is a relevant example of scenic moments and moods that appeal to emotion, a 

sense of belonging and, also, the desire to appropriate the city in its digital version. 

The products of MEMORAT today consist of animations and postcards. 

In order to keep the model light and easy to work with, we have optimized the 

construction process, using polyline components attached to a surfaces, rather than a 

high poly mesh component. This way, a 2 storey building with ornaments of medium 

complexity weighs under 1 Mb, whereas more complex buildings weigh up until 

5Mb. The first digital place recovered through MEMORAT was a 60 Mb digital 

document, perfectly and smoothly explorable on a computer with medium resources. 

The model contained buildings, vegetation, street furniture, characters, shadows, 

preset scenes and signage. 

The buildings are composed of continuous folds of a surface. We expect the model to 

grow heavier upon adding more layers of study – interiors, furniture, sounds, etc. An 

important layer of the project is that of time. In the near future, MEMORAT will 

bring the experience of a timelapse in studying the city. The  community will then 

grasp a better understanding of the unfolding of contexts that explain the city as it is 

today, will experience the  gainings and losses in time and, hopefully, develop a  

more responsible way of caring for the city, its values, its architecture, its places, its 

memories and, most of all, its identities. 

 

3. CONCLUSION 

MEMORAT is a means of explorations and experience, on one hand, and, on the 

other hand, a tool for scenographic and fictional imagining of identity[2], envisioning 

and graphically narrating memories that have only been grounded on written or 

spoken word. 

MEMORAT is an instrument and testing bench for visions and urban discourses, a 

living archive and debate support aimed to bring together the community, the 

authorities and every acting and creative character that impacts the image, semantics 

and emotional setting of the city. 
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Петровська Юліана Романівна, кандидат архітектури,старший викладач 

кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету 

«Львівська політехніка»  

 

В сучасному архітектурному та дизайн проектуванні широко 

використовуються новітні інформаційні технології. У своїй діяльності фахівці у 

цих галузях використовують прийоми візуального проектування, тривимірного 

моделювання, програмування. Вимоги до професійних якостей фахівця 

диференціюються за багатьма рівнями, а саме від елементарного утилітарно-

практичного, до рівнів найсучаснішого виробництва, науки, техніки, мистецтва,  

культури загалом. До того ж, ці вимоги можуть досить швидко змінюватися та 

доповнюватися новими.  

У результаті навчання студенти, що навчаються за спеціальністю «Дизайн» 

в Інституті архітектури Львівської політехніки, отримують необхідні знання 

для оволодіння основними завданнями і навичками дизайн-проектування, 

дизайн-програмування та аналітико-дослідної діяльності в галузях графічного 

дизайну та дизайну середовища. 

Залучення до процесу архітектурного проектування комп’ютерних 

технологій привело до збільшення навчальних дисциплін, основою яких є 

створення візуального дизайну веб-сайтів та мобільних додатків; візуальне 

оформлення для відео; оформлення заставок телепередач, рекламних та промо-

роликів; створення відеоміксів, шляхом монтажу коротких відео фрагментів; 

інтерактивної реклами; розробки та створення персонажів та локацій для ігор; 

розробка сюжетних ліній гри та ін. 

Для забезпечення студентів спеціальності «Дизайн» знаннями, навичками 

роботи у сфері тривимірної графіки, комп’ютерної анімації, мультимедія та ін. 

на кафедрі дизайну та основ архітектури у складі освітньо-професійних 

програм введені наступні дисципліни:  

Інтерактивний дизайн. Викладання дисципліни відбувається у двох 

семестрах, зокрема на другому курсі, у другому семестрі загальна кількість 

навчання становить 90 годин., з яких 14 год. – практичної роботи. На третьому 

курсі першого семестру дисципліна включає 60 год., з яких 10 год. аудиторної 

роботи. Вкінці семестру передбачено здача курсового проекту. 

Основи веб-дизайну. Дисципліна викладається для студентів третього 

курсу у першому семестрі та включає 150 год. загального вивчення, серед яких 

15 год. лекцій та 30 год. практичних. Передбачено навчальним планом здача 

студентами екзамену. 

Комп’ютерна графіка у графічному дизайні, частина 1. Загальний обсяг 

навчальної дисципліни становить 90 год., яких 4 год. лекцій, 10 год. практичних 

занять на третьому курсі у другому семестрі. 

Комп’ютерна графіка у графічному дизайні, частина 2. Вивчення 

дисципліни передбачено  загальним навантаженням 90 год. в першому семестрі 

https://teacode.com/online/udc/7/72.012.html
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на четвертому курсі навчання студентів, з них 15 год. лекцій та 30 год. 

практичних занять. 

Комп’ютерна графіка в інтер'єрі. Викладається на третьому курсі в 

другому семестрі протягом 90 год., з яких 15 год. лекцій та 30 год. практичних 

занять. 

Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища. 

Навчальна дисципліна викладається для студентів п’ятого курсу у другому 

семестрі. Заплановано 30 год. лекцій від 90 загальних годин і завершується 

здачею екзамену вкінці семестру.  

Основи мультимедійного дизайну. Курс передбачає 90 год. загального 

вивчення предмету на четвертому курсі в другому семестрі, серед яких 2 год. 

лекцій та 4 год. практичних занять. 

Мультимедійний дизайн викладається на п’ятому курсі в другому 

семестрі. З 90 загальних годин, студенти прослуховують 15 год. лекцій та 

15 год. практичних занять. 

Основи віджеїнгу (сучасне медія мистецтво). Загальна кількість годин, 

згідно навчального навантаження 90 год., з яких 6 год. лекцій та 8 год. 

практичних занять для студентів четвертого курсу у першому семестрі. 

Для студентів спеціальності «Дизайн» протягом чотирьох років навчання 

на першому «бакалаврському» та другому «магістерському» рівнях вищої 

освіти викладають близько ста навчальних спеціалізованих дисциплін, з яких 

дев’ять з них торкаються вивчення WEB-дизайну, мультимедіа, дизайну 

проекційних шоу, класичної, тривимірної та інших видів анімації, моушн-

дизайну анімаційної реклами, інфографіки та інших. 

В навчальних курсах студентів поєднано базову підготовку класичної 

мистецької освіти з актуальними методами викладання, опануванням цифрових 

технологій, сучасними поглядами на мистецтво, практичною підготовкою та 

технічною грамотністю. Такий комплексний підхід у реалізації практичної 

дизайнерської та образотворчої діяльності дозволяє підготувати фахівців новго 

покоління, котрі вміють критично мислити, володіти сучасним цифровим 

інструментарієм та традиційними техніками створення арт-продуктів, а також 

презентувати себе на сучасному професійному рівні. 

 

 

 

УДК 72.01, 725, 747  

МАТЕРІАЛ В ХУДОЖНЬОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

Праслова Валентина Олександрівна, к. арх., доцент кафедри дизайну 

архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

В доповіді розглядається матеріал як засіб художнього проектування. 

Серед засобів, характерних для художньої організації об’єктів архітектурного 

середовища також форма, колір та світло. Особливістю художнього 

проектування є те, що обрані засоби та отриманий результат мають змінити 
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оточуючі нас речі та відношення до них.  При вірно обраній формі, матеріалах, 

кольорі, освітленні звичні образи та стереотипи ламаються та виникають 

абсолютно нові незвичні відчуття і емоції. В свою чергу, речі і все оточення 

впливають та змінюють наше життя та повсякденний побут. Об’єкти 

художнього проектування на всіх рівнях еволюціонують надзвичайно швидко. 

В результаті аналізу джерел інформації за останні два роки визначено шляхи 

впровадження матеріалів в художнє проектування та визначено п’ять 

характерних тенденцій:   

1. містифікація та свідоме введення в оману при створенні звичних предметів 

із не характерних матеріалів. Раніше перевагу надавали чи одному чи іншому 

варіанту із більш менш звичних. Тепер мова йде про нове  трактування в 

застосуванні матеріалів, в результаті якого їх неможливо визначити. 

Досягається оптична та тактильна ілюзії, мозок бунтує, сприйняття змінюється; 

2. розвиток найнесподіваніших форм ресайклінгу в намаганні відповісти на 

питання, що робити зі сміттям і як удосконалювати утилізацію. Ресайклінг (від 

англ. recycling) означає «повторний цикл». Цей термін тлумачиться як 

переробка ресурсів з метою повторного створення нового продукту зі старих 

матеріалів. Створюються архітектурні об’єкти та одяг із пластикових пляшок, 

сміття, водоростей, скла, кераміки, землі. Складові перетворюють на порошок, 

перетворюють на субстанцію, роблять речі. Головний недолік – жахливий 

запах; 

3. розробка новітніх технологій та інноваційних матеріалів виявляються в 

центрі уваги. Існує багато вдалих колаборацій науковців, що розробляють 

технологію та дизайнерів, що відповідають за естетичний аспект.  В межах цієї 

теми проектуються архітектурні об’єкти з цегли, кожна з яких вирощується в 

живій грибниці. Зводяться будівлі-кокони, стіни яких плетуться  з біопластику 

на основі натурального волокна. Створюються об’єкти із армованої тканини 

для бетону, риб'ячої шкіри, хітину, грибів, запеченої крові тварин;  

4. 3D принтінг та експериментування з надрукованими структурами. Об’єкти 

створюються шляхом друку, вирощування за даними цифрової моделі. Як 

приклад будинки, меблі, засоби гігієни, які можна надрукувати на принтері в 

будь-якій точці планети і не залежити від оточення та обставин.  

5. дематеріалізація речей і інтер'єрів. Якщо раніше архітекторів хвилювало 

питання, як побудувати об’єкт, то тепер головним стає питання, як об’єкт 

знищити. В межах цієї тенденції експериментують із будинками, в яких зникає 

все повністю – вид конструкцій до ручки на дверях.  
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УДК 721 

ВІМ – 3D МОДЕЛЮВАННЯ ЧИ «ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК» 

Русевич Тетяна Вікторівна, канд.арх., доцент кафедри основ архітектури і 

АП КНУБА 

 

Building Information Model (BIM) - це принципово новий підхід в 

архітектурно-будівельному проектуванні, що появився завдяки сучасному 

розвитку інформаційних технології і полягає у створенні комп’ютерної моделі 

нової будівлі, яка охоплює всі відомості про майбутній об’єкт.  

Поняття інформаційного моделювання будівлі як засобу її параметризації 

було запропоновано професором Технологічного інституту Джорджії(Georgia 

Tech) Чаком Істманом (Chuck Eastman) у 1975 р. під назвою Building Description 

System (Система опису будівлі). Пізніше, у 1986 р., англієць Роберт Ейш 

(Robert Aish) вперше сформулював основні принципи інформаційного підходу 

у проектуванні: тривимірне моделювання; автоматичне отримання креслень; 

інтелектуальна параметризація об’єктів; відповідні об’єктам бази даних; 

розподіл процесу будівництва за тимчасовими етапами тощо. Термін BIM 

(Building Information Modeling) вперше з’явився у 1992 р. у роботі Г.А. ван 

Недервена (G.A. van Nederveen) і Ф.П. Толмана (F.P. Tolman) з Нідерландів. 

Приблизно із 2002 р. концепцію Building Information Model перейняли 

розробники програмного забезпечення, зробивши це поняття одним із 

ключових у своїй термінології. Невдовзі ВІМ було узято на озброєння Bentley 

Systems, Autodesk и Graphisoft та ін. Надалі абревіатура BIM увійшла до 

лексикону фахівців із систем автоматизованого проектування і набула 

широкого розповсюдження в усьому світі. BIM може використовуватися як для 

позначення безпосередньо самоїінформаційної моделі будівлі, так і для процесу 

інформаційного моделювання. Наприклад, компанія Graphisoft – автор широко 

розповсюдженого пакета ArchiCAD, запровадила термін VB (Virtual Building) – 

віртуальна будівля, який по суті є BIM. Іноді можна зустріти схоже за 

значенням словосполучення електронне будівництво (e-construction) [1]. 

На відміну від традиційних систем комп'ютерного проектування, що 

створюють геометричні образи, результатом інформаційного моделювання 

будівлі зазвичай є об'єктно-орієнтована цифрова модель як всього об'єкта, так і 

процесу його будівництва. Інформаційна модель існує протягом всього 

життєвого циклу будівлі, і навіть довше. Інформація, що міститься в ній може 

змінюватися, доповнюватися, відображаючи поточний стан будівлі. Такий 

підхід в проектуванні, коли об'єкт розглядається не тільки в просторі, але і в 

часі, тобто «3D плюс час», часто називають 4D, а «4D плюс інформацію» 

прийнято позначати вже 5D. Хоча, з іншого боку, в ряді публікацій під 4D 

можуть розуміти «3D плюс специфікації». Повної єдності в цих модних 

кількостях D поки що теж немає, але це всього лише питання часу. Головне - 

внутрішній зміст нової концепції проектування. Сучасні BIM-програми 

дозволяють отримувати інформацію про будівлю для зовнішнього 

використання у великому спектрі видів, мінімальний перелік яких на 

сьогоднішній день вже досить чітко визначено професійним співтовариством і 
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не викликає жодних дискусій. До таких загальновизнаним формам виведення 

або передачі міститься в BIM інформації про будівлю насамперед належать:  

– 2D робоча документація і креслення 3D моделей; 

– плоскі 2D файли і об'ємні 3D моделі для використання в різних CAD-

програмах; 

– таблиці, відомості, специфікації;  

– файли для використання в Інтернет;  

– файли з інженерними завданнями на виготовлення виробів і конструкцій, 

що входять до моделі;  

– файли-замовлення на поставку обладнання та матеріалів;  

– результати спеціальних розрахунків;  

– відеоматеріали, що відображають функціональні процеси;  

– файли з даними для розрахунків в інших програмах; 

– файли презентаційної візуалізації і анімації моделі, види об'ємних розрізів 

та інших фрагментів проектованої будівлі; 

– файли для тривимірного друку;  

– дані для виготовлення моделі або її частин на верстатах з ЧПУ, лазерних 

або механічних різаках або інших подібних пристроях; 

– будь-які інші види надання інформації, які будуть потрібні при 

проектуванні, будівництві або експлуатації будівлі[2]. 

Технологія BIM вже зараз показала можливість досягнення високої 

швидкості, обсягу і якості проектування і будівництва, а також значну 

економію бюджетних коштів. Сьогодні з'явився термін «цифровий двійник», 

який передбачає новий рівень у розвитку BIM, причому більш коректний, ніж 

міфічний BIM Level 3 або невиразні 4D, 5D і так далі. І про це досить добре 

було розказано 22 жовтня в Сінгапурі на конференції компанії Bentley Systems 

«Рік в Інфраструктурі 2019» [3]. 

Література 

1. А. С. Білик, М. А. Беляєв ВІМ-моделювання. Огляд можливостей та 

перспективи в Україні  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ah

UKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2F

irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DB

N%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPD

F%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-

GiOjfxC 

2. В. Талапов BIM: что под этим обычно понимают 

//http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14078.3. В. Талапов Компания 

Bentley Systems с помощью «цифровых двойников» выводит BIM на новый 

уровень http://www.isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20856 

 

  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiwl6fUxrXlAhWKyKYKHe5_CBcQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FPbis%255F2015%255F2%255F4%252Epdf&usg=AOvVaw3nI_7h2USyrkwo-GiOjfxC


  

 83 

УДК 721:331.1 

ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ  

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Рябець Юлія Степанівна, доцент, кандидат архітектури, доцент кафедри 

дизайну архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Архітектурне середовище, що оточує нас у повсякденні, впливає на нас 

постійно: на наш настрій, поведінку, самоорганізацію тощо. Проблема 

психологічної відповідності архітектурного середовища є одним з важливих 

аспектів формування ергономічного середовища, що відповідає можливостям і 

потребам кожної окремої людини та соціума взагалі. 

Психологічна відповідність архітектурного середовища досягається 

шляхом врахування психологічних особливостей людини, включаючи її 

характер і темперамент, та врахуванням психологічних особливостей 

сприйняття оточуючого світу. Відправним пунктом і необхідним моментом 

пізнання навколишнього архітектурного середовища, взаємодії з ним і його 

предметним наповненням служить сприйняття - психологічний процес 

відображення дійсності у формі чуттєвих образів середовищних об'єктів. 

Архітектурне середовище повинно сприяти створенню позитивного 

емоційного стану людини, забезпечувати відчуття безпеки та особистої 

контрольованості середовища. 

Існує два основних підходи для забезпечення психологічного комфорту 

людини в архітектурному середовищі: забезпечення персонального 

психологічного комфорту та колективного психологічного комфорту. 

Створення персонального психологічного комфорту більш відповідає 

задачам організації житлового середовища, в якому враховуються психологічні 

особливості конкретних людей чи членів сім’ї. Задача архітектора створити 

комфортне житлове середовище з урахуванням особливостей характеру, 

темпераменту, поведінки та способу життя конкретних людей. Спираючись на 

психологічний портрет споживача, архітектор враховує його потребу у 

просторі, ступінь матеріально-предметного наповнення, уподобання щодо 

кольорової гамми та стилістики житлового середовища тощо.   

Для створення середовища людини, що знаходиться в гармонії сама із 

собою, архітектору досить використовувати художні засоби, що відповідають 

рисам її психологічного портрету. Наприклад, в інтер'єрі людини з аналітичним 

типом мислення доцільно використовувати велику кількість кольорів і 

відтінків, кольорова гама, що буде приємна людині із синтетичним мисленням 

значно більш бідна.  

Для дисгармонійної людини необхідно проектувати коригуюче 

середовище, що буде вирішувати її проблеми, створювати певний настрій, 

підштовхувати до бажаних дій. 

Створюючи гармонійне міське середовище, необхідно враховувати 

особливості психології різних типів особистостей таким чином, щоб створити, 

по можливості, психологічний комфорт для будь-якої людини. Як правило, 
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міське середовище з самого початку задає споживачам певний настрій та 

емоції, регламент поведінки, темп руху в ньому тощо. Міське середовище, різне 

за своїми геометричними характеристиками, предметним наповненням, 

кольорово-стилістичними характеристиками створює певні стереотипи 

людської поведінки. 

Чергування відкритих, напіввідкритих та закритих міських просторів дає 

можливість створити різні емоційні відчуття у споживача міського середовища. 

Високий рівень благоустрою та озеленення міського середовища створює 

сприятливий позитивний психологічний клімат та сприяє підвищенню 

відвідуваності міських просторів та налагодженню соціальних зв’язків у містах. 

Про це свідчать такі проекти реконструкції занедбаних міських територій, як 

парк Хай Лайн у Нью-Йорку, США, парк-естакада Seoullo 7017 Skygarden  в 

Сеулі, Південна Корея та багато інших. 

Врахування психологічних особливостей споживачів архітектурного 

середовища дає змогу поліпшити самопочуття людини, зняти стреси і депресії, 

позбавити фобій, корегувати різні негативні стани та створювати позитивний 

соціальний клімат. 

 

 

УДК 72.01 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ІНТЕРФЕЙСУ В 

ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА КИЇВА 

Сафронов Валерій Костянтинович, к.т.н., доцент, декан факультету 

дизайну, Київська державна академія декоративно-прикладного і 

декоративного мистецтва ім. М. Бойчука, Україна 

Сафронова Олена Олексіївна, к.т.н., доцент, зав. кафедри дизайну інтер’єру 

і меблів, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна 

 

У Міжнародно-правовому документі «Окінавська хартія глобального 

інформаційного суспільства», ще у 2000 році розробленому «Великою 

вісімкою» і присвяченому, головним чином, питанням ліквідації розриву в 

області інформації та знань всередині держав і між ними, було  проголошено 

основні положення формування та розвитку інформаційного суспільства у 

різних країнах, згідно з якими  інформаційно-комунікаційні технології є 

найбільш важливим фактором, що впливає на формування суспільства XXI 

сторіччя. Сьогодні, як ніколи, очевидно, що впливаючи на образ життя людей, 

форми і методи освіти та діяльності, ці технології вносять кардинальні зміни в 

середовище життєдіяльності людини, створюючи об’єкти нових типологій у 

житловому («розумний будинок») і громадському секторах, міському 

середовищі. 

Так, зміни в типології і прийомах формування об'єктів громадського 

сектора, пов’язані з впливом інформаційних (комп’ютерних, цифрових) 

технологій, можна розподілити наступним чином: 

− збільшення кількості спеціалізованих (інноваційних об'єктів), 

обумовлене появою нових послуг і форм діяльності. До таких об’єктів можна 
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перш за все віднести так звані коворкінги,  кількість і різновиди яких 

збільшується з кожним роком в Києві і крупних містах України загалом, або 

центри адміністративних послуг, де реалізується технологія «відкрите вікно»; 

− модернізація, розвиток нових прийомів формування 

функціонально-просторових рішень і розширення номенклатури функцій 

середовища громадських будівель, навіть в традиційних за виглядом об'єктах і 

системах (бібліотеки, медіатеки, відділення зв’язку, модернізація простору 

навчальних закладів, аеропортів тощо), як результат впровадження 

інноваційних комп’ютерних технологій;  

− трансформація й модернізація існуючих і поява нових архітектурно-

дизайнерських рішень, пов’язаних з впровадженням інтерактивних об’єктів і 

систем  (організація сучасних музейних і виставкових просторів, парків і 

центрів відпочинку, тощо).  

Безперечно, що  всі ці зміни знаходяться під впливом затвердження нових 

форм суспільної свідомості, культури, естетичної орієнтації великої кількості 

людей, насамперед молоді (рок-культура, тренди сучасного мистецтва, 

"технізація" зовнішніх форм, тощо) і одночасно формують ці нові форми. 

Названі зміни, реалізовані за останні два десятки років створили і 

продовжують створювати нове середовище громадського і житлового сектора у 

світовому масштабі.  
Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє формувати 

нові властивості архітектурного середовища: динамічність, адаптивність, 

гібридність, адекватні його складній нестійкій структурі. Під  гібридністю 

треба розуміти взаємодію фізичних і віртуальних (проекцій, інсталяцій тощо) 

об’єктів середовища.  

Наразі в Києві постійно створюються інтерактивні арт-об’єкти і простори, 

що дозволяють реалізовувати різні динамічні сценарії архітектурного 

середовища і мають цифрове і фізичне наповнення. Серед них медіаскульптура 

в атріумі житлового комплексу Сhicago Сentral House; інтерактивний 

розважальний центр для дітей 2-13 років «Мультіленд», який відкрився в 

Деснянському районі Києва в 2018 році, Samskara − мультимедійний арт-

простір на Львівскій площі. Регулярно реалізуються різні тимчасові святкові 

сценарії з використанням інтерактивних і віртуальних об’єктів, інсталяцій на 

вулицях нашого міста.  

Для змінних сценаріїв як у внутрішньому так і у зовнішньому середовищі 

можуть бути задіяні лазерне шоу-обладнання,  різні інтерактивні відео-

проекційні системи на поверхню стіни або підлоги, наприклад, «ОМG 

Interactive» та інші.  

Наразі роль дизайну у формуванні середовища міста від перетворення його 

матеріального наповнення і формування його стилістичного забарвлення 

зміщується до осмислення його цифрового аспекту, виявлення комунікаційного 

потенціалу та приведення його до згоди з сучасною моделлю світу, де 

домінуючою матерією виявляється інформація. У той же час, відхід від 

традиційного формування архітектурного середовища з урахуванням саме 

стилістичного забарвлення, історичного контексту, перехід до виявлення 
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комунікативного потенціалу і приведення до моделі, де домінує інформація, 

неоднозначно впливають на його сприйняття. Особливо це стосується 

організації зовнішнього міського середовища. Всі елементи архітектурного 

середовища завжди несли інформаційну складову. Безконтрольне і регульоване 

наповнення середовища конструкціями, призначеними для передачі 

навігаційної, рекламної та іншої інформації в нашому столітті стали істотно 

впливати на художньо-образні характеристики міського середовища. Швидкий 

розвиток цифрових технологій, поява медіафасадов і екранів інтер'єрної якості 

на фасадах, розмірами з 5-ти поверховий будинок і більше, загострили 

проблему гармонії людини і архітектурного середовища.  

Отже, інтерактивні об'єкти можуть стати вирішенням багатьох проблем 

підвищення комунікативності простору і в той же час привести до створення 

агресивного для сприйняття середовища. Рішення такої проблеми потребує, в 

першу чергу, розробки теоретичної бази щодо використання цифрового 

інтерфейсу в архітектурному середовищі, нормативних документів та 

інноваційних проектів (подібно «Київ Смарт сіті»). 
 

 

УДК 725.219.3 

ВПЛИВ ФАКТОРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ 

СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

Семикіна Олена В’ячеславівна кандидат архітектури, доцент кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва і архітектури 

 

В сучасній архітектурі існує багато поліфункціональних об’єктів. Кількість 

їх постійно зростає, а кількість монофункціональних об’єктів постійно 

знижується. За сучасною термінологією багатофункціональний архітектурний 

комплекс це об’єкт що має три та більше функціональних зон, що надають 

незалежний одна від одної прибуток. 

Поліфункціональність архітектурних об’єктів ускладнює їх структуру, 

функціональні та планувальні схеми та як наслідок об’ємно-просторові 

рішення. Ускладнюється схема взаємодії користувачів архітектурних об’єктів 

при збільшені їх кількісних та якісних показників.  

Це явище призводить до того що типологічне мислення, яке панувало в 

архітектурі десятків років не в змозі розв’язати сучасні архітектурні проблеми. 

Спираючись на жорстку застарілу типологію не можливо створити сучасну 

архітектурну споруду. Тому архітектори у своїй проектній діяльності все більш 

звертаються до різноманітних методологічних підходів та повинні вважати на 

нові фактори. Одним з цих новітніх факторів є фактор інформаційних систем в 

архітектурі. 

Під інформаційними системами в сучасній архітектурі розуміють комплекс 

засобів тактильної, візуальної, слухової комунікації, що забезпечують функцію 

розпізнання об’єкту, отримання відомостей про його властивості та зміст, 
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також орієнтацію у просторі, отримання пізнавальної інформації про 

навколишній світ, його елементи, орієнтація людини у суспільному житті. 

Твердження що система інформації стає новим формотворчим фактором 

сучасної архітектури пов’язано з декількома явищами. 

По-перше це фундаментальні зміни у способі життя сучасної людини – 

збільшення вільного часу. Так в останні 100 років, за рахунок механізації та 

роботизації виробничих процесів, інтенсифікації праці, кількість вільного часу 

у кожної людини на рік збільшилась декілька разів, та ця тенденція невпинно 

набирає обертів.  

Цей вільний час людина використовує на розваги, відпочинок, 

оздоровлення, індивідуальні заняття не пов’язані з основною роботою та на 

подорожі. Відбувається повсякчасне збільшення видів розваг, що потребує 

створення нових видів простору або пристосування існуючого до нових потреб. 

Подорожі кожного року стають все більше дешевими та доступними. Це 

додатково навантажує транспортну інфраструктуру, збільшує потребу у 

кількості інформаційних структур в міському середовище.  

По-друге – сучасні архітектурні об’єкти стають все більшими за фізичними 

розмірами. Це пов’язано з загальною комерціалізацією архітектури, також зі 

збільшенням мобільності сучасного населення, що потребує збільшення 

розмірів транспортних споруд, створення комплексів різних видів транспорту з 

неодмінною обслуговуючою компонентою. Збільшення об’єктів сучасної 

архітектури до десятків тисяч квадратних метрів площі є повсякденним 

явищем. Це створює додаткові проблеми з орієнтацією відвідувача в межах 

споруди та навколо неї.  

По-третє – стара коридорна система будівель спрощувала орієнтацію в 

будівлях, сучасні конструктивні рішення дозволяють відходити від жорсткого 

конструктивного каркасу. Вільний простір в будівлях потребує додатковою 

інформації для орієнтації та навігації. 

Також відбувається розвиток громадських будівель, що немов би 

«проковтують» відвідувача. Тобто знаходячись в такий будівлі людина втрачає 

зв'язок з навколишнім простором. Таке просторове рішення пов’язане з 

комерційними потребами, людина у замкненому просторі забуває про час та 

може довше розважатися чи витрачати гроші. Це на приклад торгово-

розважальні комплекси різних видів. 

Також потреба у таких архітектурних об’єктах пов’язана з несприятливими 

екологічними умовами, як у містах так і у специфічному транспортному 

середовищі, наприклад аеропорт. Ізольовані будівлі дозволяють створити більш 

комфортні умови, завдячуючи клімат контролю, на протилежність 

загазованості та шумності навколишнього простору. Але це часто призводить 

до розриву візуального контакту з навколишнім середовищем, що потребує 

додаткових інформаційних засобів для орієнтації. 

Ріст міст та збільшення міського населення загострюють проблеми 

організації міського середовища та орієнтації у ньому. Міські транспортні 

мережі та їх об’єкти тісно пов’язані з інформаційними системами різних рівнів. 
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Комерціалізація усіх областей людського життя призводить до збільшення 

рекламної складової на усіх рівнях архітектурного об’єкту, на містобудівному, 

зовні та в середині будівель. Хоча реклама не є функціонально головним 

елементом інформаційних систем в архітектурі, головною метою яких є 

довідкова та застережна інформація, але кількість рекламних носіїв ні як не 

може оставляти архітектора байдужим до питання їх правильного розміщення. 

Інформаційні системи можуть вплинути на рівень культурного та 

пізнавального розвитку мешканців та гостей міст, підвищити рівень якості 

рекреаційних середовищ. Інформаційні системи відіграють важливу роль для 

різних сучасних видовищних об’єктів (арт-центрів, виставкових комплексів, 

медиатек). 

Таким чином фактор інформаційних систем архітектурі є беззаперечно 

важливим для сучасних громадських споруд різних рівнів.  

Встановлено що значення фактору інформаційних систем зростає зі 

збільшенням кількості користувачів архітектурного об’єкту, також при 

наявності багатьох різнохарактерних архітектурних потоків, збільшенням 

розмірів будівель та споруд, їх комерційною завантаженістю. 

 

 

УДК 721.02 

РОЗВИТОК ВІМ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ 

Смарж Анна Петрівна, студент кафедри інформаційних технологій 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Сьогодні за допомогою BIM-технологій у всьому світі успішно 

реалізується цілісний підхід до зведення будинків, споруд та елементів 

інфраструктури. BIM-технології активно використовуються в США, Китаї, 

Великобританії, Фінляндії та Сінгапурі, де з їх допомогою реалізується значна 

кількість будівель. В Україні не так багато компаній, які впроваджують BIM-

технології в будівництво, проте з кожним роком кількість девелоперів, які 

прагнуть до освоєння сучасних IT-продуктів, неухильно зростає. 

BIM (Building Information Modeling - інформаційне моделювання 

будівель) - це процес створення і управління інформацією про об'єкт 

будівництва на всіх стадіях. Це унікальний та докорінно інший підхід до 

будівництва, забезпечення експлуатації та ремонту споруди. Модель, створена 

із застосуванням BIM-технологій включає в себе всі відомості про будівельний 

процес загалом. Це не тільки тривимірний проект, але також різноманітні 

графіки, таблиці, кошторис, рахунки та інші документи. Ця технологія 

допомогає створити більш якісний продукт завдяки відсутності помилок у 

кресленнях, специфікаціях, кошторисах та можливості автоматичного 

створення комплексної проектно-кошторисної документації. 

Зокрема, доцільним є використання технології інформаційного 

моделювання будівель під час проектування та будівництва складних 

масштабних об'єктів, таких як розважально-спортивні комплекси зі штучним 



  

 89 

кліматом. Концепція ВІМ-технології з легкістю кореспондує різні види 

інженерних систем та синхронізує усі файли в разі будь-яких змін. 

Складно уявити На етапі експлуатацію та функціонування спортивно- 

розважальних комплексів зі штучним кліматом без технології. Контроль і 

підтримка специфічного клімату в різних приміщеннях, їх діагностика і 

своєчасне усунення певних несправностей забезпечується завдяки 

застосуванню інформаційного моделювання. 

На жаль, впровадження BIM-технологій в Україні, зокрема, досить 

трудомісткий процес. Дефіцит кваліфікованих працівників, складність освоєння 

цієї технології і відсутність єдиних стандартів в  створенні інформаційної 

моделі об'єкта сповільнюють розвиток  та впровадження BIM-технологій в 

архітектурі та будівництві України. 

Отже, завдяки розвитку комп'ютерних технологій в світі, використання 

інформаційного моделювання дозволяє досягти великих конкурентних переваг 

в будівництві через автоматизацію та оптимізацію усіх процесів і етапів при 

розробці комп'ютерної моделі об'єкта.  

 

 

УДК 727.1-4 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПОРЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В АРХІТЕКТУРІ 

Сьомка Сергій Володимирович, доцент кафедри основ архітектури і АП, 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Модель перспективного розвитку ПС в архітектурному формотворенні і 

практиці проектування може мати наступні напрямки: об’єднання ПС, їх 

відповідність і інтегративність (взаємозв’язок), обумовлені необхідністю 

поєднання в одній комплексній розгортці будівель і споруд різних типів, 

величини і стилів архітектури; індивідуалізація проектування на основі 

базових моделей; диференціація за величиною ПС і типами планувальних 

сіток; уніфікація та структурування ПС за призначенням; кооперування ПС за 

типологічними ознаками; модернізація та систематизація різних типів ПС; 

укрупнення ПС і їх комплексність застосування в містобудівному аспекті. При 

цьому, необхідно зазначити, що на формування методики комплексного 

пропорціонування в архітектурі справляють вплив наступні фактори: 

функціонально-планувальні, містобудівні, конструктивні. 

Будь-який механізм практичної реалізації заздалегіть відпрацьованих 

науково-методологічних положень передбачає застосування відповідних 

методів аналізу. В архітектурному формотворенні він здійснюється через 

формальний та порівняльний аналіз типологічних особливостей кожного 

окремого типу будівлі, який присутній в загальній композиції панорамної 

розгортки вулиці (рис. 4). Процес пропорційно-структурної побудови 

проектованої розгортки вулиць передбачає оцінку кількісних і якісних 

характеристик даної композиції, яка здійснюється наступними методами 

комплексної оцінки архітектури, притаманними дослідженню її ПС: загально-
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науковий метод; метод аналізу і систематизації наукової літератури; метод 

натурного дослідження; метод експериментального проектування і графічного 

моделювання; метод систематизації і узагальнення інформації; 

графоаналітичний метод (ритмостенографія); метод пропорційно-структурного 

аналізу; метод експертних оцінок проектних рішень. В процесі реального 

проектування застосування ПС може проходити відповідно основні стадії 

організації цього процесу з застосуванням комплексної методики 

пропорціонування (етапи проектування фасаду та панорамної розгортки: I. 

Аналіз. Аналітика і підготовка до проектування: 1. Вивчення історії питання, 

методик пропорціонування, аналогів, дослідження подібних за величиною і 

типологією ПС; 2) Розробка і вивчення вихідних матеріалів конкретної ділянки: 

попередпроектний аналіз, визначення меж ділянки та рекомендованих 

параметрів найбільших і найвищих домінант в забудові, поточнення завдання 

на проектування; 3) пропорційно-структурний аналіз фасадної панорамної 

розгортки ділянки проектування за розташування (в історичній, у центральній 

частині міста, у житловій забудові, на приміській території, промзабудові 

тощо); 4) Вибір типу та величини пропорційної структури; Варіативний аналіз і 

попередній вибір можливої оптимальної пропорційної системи; II. Синтез. 

Процес моделювання і остаточної розробки проектного рішення: 5) Вибір 

оптимальних прийомів архітектурно-просторової і функціонально-планувальної 

організації всіх будинків проектованої панорамної розгортки по вулиці; 6). 

Визначення принципів оцінки оптимального структурно-пропорційного 

вирішення нового будівництва; 7) Формування критеріїв оцінки пропорційних 

систем серед запропонованого базового варіативного ряду; 8). Варіативний ряд 

виконується шляхом: експериментального проектування, об’ємного 

моделювання, розробки і порівняння передпроектних пропорцій архітектурно-

розпланувальних рішень; 9). вибір оптимальних проектних рішень на базі 

заздалегідь обраних критеріїв і оцінка розроблених варіантів ПС фасадних 

панорамних розгорток всієї композиції, остаточне визначення формотворчих 

критеріїв; 10) кінцева стадія „Проект”, завершення розробки і оформлення 

остаточної ідеї; II. Впровадження: 11) Погодження проектної документації, 

проходження архітектурно-містобудівної ради і експертизи; 12) будівництво і 

авторський нагляд за процесом будівництва і введення в експлуатацію об’єкта.  

В процесі дослідження особливостей пропорціонування і застосування 

ПС в штучному формотворенні, можна виділити такі основні принципи 

пропорційно-просторової організації модульних систем та фасадних сіток в 

архітектурі: принцип необхідності пропорційно-естетичної гармонізації і 

наслідування подібності зовнішніх форм; принцип повторюваності зовнішніх 

елементів композиції та закономірностей внутрішніх структур; принцип 

візуальної проникності і гнучкості простору а також – всеоглядності фасадних 

розгорток по вулиці; принцип універсальності і комплексності пропорційних 

систем; принцип комунікативності та доступності; принцип інформативності 

простору; принцип естетичної виразності; принцип варіативності та 

модульності; принцип просторової ієрархії; принцип компактності і зв’язку 

функції і форми. Реалізація цих положень призведе до впровадження в 
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практику архітектурно-конструктивних принципів організації архітектурних 

ансамблів: економічності, скорочення трудовитрат, зменшення 

матеріаломісткості, уніфікації виробів і вузлів, мінімальної кількості 

типорозмірів, формування в єдиній структурі вільних фасадів і планів дрібно-

чарункових і великозальних приміщень. Серед напрямків перспективного 

розвитку пропорційних систем в архітектурі будівель і споруд можливо 

виділити чотири основних групи : 1) універсальність базових моделей ПС в 

архітектурі і їх подальша систематизація; можливість їх багаторазового 

використання в проектуванні; 2) укрупнення ПС і їх диференціація за різними 

ознаками з метою варіативного пошуку і вибору оптимальних рішень в 

залежності від: величини споруди, типологічних вимог, місцевих умов і 

особливостей оточуючого середовища; 3) удосконалення і адаптація з 

застосуванням методики пропорціонування в прикладному архітектурному 

проектуванні; розробка принципово нових прийомів і методів 

пропорціонування в архітектурному формотворенні; 4) подальша 

комп’ютеризація процесу пропорціонування з розробкою спеціальних 

комп’ютерних програм з функціонально-планувального і об’ємно-просторового 

моделювання, що дозволяє модернізувати і пришвидшити термін виконання 

проектних роботах. 

 

 

УДК 72.01 

РОЗВИТОК BIM ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ 

Пікуль Евгенія Юріївна, студентка магістратури Київський Національний 

Університет Будівництва та Архітектури 

 

Поняття Інформаційної моделі будівлі була вперше запропоновано 

професором Технологічного інституту Джорджії Чаком Істманом (Chuck 

Eastman) в 1975 році в журналі Американського Інституту Архітекторів (AIA) 

під робочою назвою «Building Description System» (Система опису будівлі). 

Інформаційна модель будівлі (BIM) (Building Information Model) - це: 

-добре скоординована, злагоджена і взаємопов'язана, 

-піддається розрахунками та аналізу, 

-має геометричну прив'язку, 

-придатна до комп'ютерного використання, 

-допускає необхідні оновлення 

-числова інформація про проектований або вже існуючому об'єкті, яка 

може використовуватися для: 

1.Прийняття конкретних проектних рішень, 

2.Створення високоякісної проектної документації, 

3.Передбачення експлуатаційних якостей об'єкта, 

4.Складання кошторисів та будівельних планів, 

5.Замовлення і виготовлення матеріалів і устаткування, 

6.Управління зведенням будівлі, 
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7.Управління та експлуатації самої будівлі і засобів технічного 

оснащення протягом всього життєвого циклу, 

8.Управління будівлею як об'єктом комерційної діяльності, 

9.Проектування та управління реконструкцією або ремонтом будівлі, 

10.Знесення та утилізації будівлі, 

11.Інших пов'язаних з будівлею цілей. 

Дуже близька до BIM сформульована компанією Dassault Systemes в 1998 

році концепція PLM (Product Lifecycle Management) -управління життєвим 

циклом вироби, якої сьогодні активно користується практично вся індустрія 

машинобудівного САПР. 

Але одне з найголовніших досягнень BIM - можливість домогтися 

практично повної відповідності експлуатаційних характеристик нової будівлі 

вимогам замовника.Оскільки технологія BIM дозволяє з високим ступенем 

достовірності відтворити сам об'єкт з усіма конструкціями, матеріалами, 

інженерним оснащенням і протікають в ньому процесами і налагодити на 

віртуальній моделі основні проектні рішення. Вся інформація BIM об'єднується 

в базу даних, що дозволяє в будь-який момент часу отримувати актуальну 

проектну документацію і візуалізації, а також аналізувати їх. За оцінками 

експертів, проектування, будівництво та експлуатація об’єктів за технологією 

BIM більш ефективні. Так, в країнах Євросоюзу очікувана щорічна економія від 

використання BIM-технологій на етапі проектування та будівництва складає 

більше 20%. У Великобританії за рахунок використання BIM до 2025 року 

планується на 50% скоротити час реалізації проектів. 

Підхід в проектуванні, коли об'єкт розглядається не тільки в просторі, але 

і в часі, тобто «3D плюс час», часто називають 4D, а «4D плюс інформацію» 

прийнято позначати вже 5D. Різниця між 3D та BIM моделюванням:3D-модель 

— цифровий макет проектованої будівлі, який служить для візуалізації об'єкта. 

BIM-модель — цифрова копія проектованої будівлі, з якої можна зчитувати всі 

необхідні проектні дані від креслень до обсягів матеріалів. 

BIM - це не конкретна комп'ютерна програма. Це - нова технологія 

проектування. А комп'ютерні програми (Revit, Digital Project, Bently 

Architecture, Allplan, ArchiCAD і т.п.) - це лише інструменти її реалізації, які 

постійно розвиваються і удосконалюються. Але ці комп'ютерні програми 

визначають сучасний рівень розвитку інформаційного моделювання будівель, 

без них технологія BIM позбавлена будь-якого сенсу.  

BIM не є «штучним інтелектом». Наприклад, зібрана в моделі інформація 

про будівлю може аналізуватися на предмет виявлення в проекті можливих 

нестиковок і колізій. Але способи усунення цих протиріч знаходяться цілком у 

руках людини, оскільки сама логіка проектування ще не піддається 

математичному опису.Наприклад, якщо ви в моделі зменшите кількість 

утеплювача на будівлі, то BIM-програма не думатиме за вас, як вчинити: чи то 

додати (закупити) ще утеплювача, то чи зменшити площу приміщень, то чи 

посилити систему опалення, то чи перенести будівлю на нове місце з більш 

теплим кліматом і т.п. Це проектувальник повинен вирішувати сам. 
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УДК 711.4:72.01 

МІСЬКІ МОДЕЛІ В ГЕНПЛАНАХ КИЄВА: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ 

Тімохін Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри дизайну архітектурного середовища, Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

 

Моделювання, як важливий засіб експериментального передбачення 

шляхів динамічних перетворень складних систем, отримавши додаткові 

імпульси для власного саморозвитку від філософських і 

загальнометодологічних досліджень 60-х рр. ХХ ст., активно поширився в 

гуманітарних і технічних галузях знання, в тому числі в архітектурі та 

містобудуванні. У містобудуванні це був період «спорідненої праці»  

(Г. Сковорода), коли неформально об’єднувалися і кооперувалися, тобто 

самоорганізовувалися, зусилля і творча діяльність архітекторів й інженерів, 

соціологів й економістів, математиків й комп’ютерників на теренах пошуку 

найкращих альтернатив і варіантів розвитку міст й урбанізованих територій і 

найкоротших шляхів їх створення. Це був час, коли архітектори прагнули 

максимально розширити свої знання в природничих науках і математиці, а 

інженери і економісти, соціологи і математики сідали за архітектурні 

підручники. 

Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. упродовж цих тенденцій у деяких республіках 

СРСР – в Естонії, Грузії та в Україні, – саме у тих республіках, які надалі одні з 

перших відокремились і отримали незалежність, для генеральних планів їх 

столиць були розроблені, так звані «талліннська», «тбіліська» і «київська» 

моделі. У «талліннській» моделі (Х. Абен, Ю. Каярі, Л. Хаяк, 1966 р.) 

оптимізувались варіанти житлового будівництва за критерієм мінімуму витрат. 

«Тбіліська» модель (О. Цибадзе, А. Гогоберідзе, 1967 р.) до цих витрат 

додавала вартість об’єктів культурно-побутового обслуговування, 

транспортних витрат населення т. ін. «Київська» модель (І. Бронштейн, 

1969 р.) концентрувала увагу на мінімізації витрат при розміщенні нового 

житлового фонду і пошуку оптимальної поверховості забудови впродовж 

першої черги будівництва та у розрахунковий період. До проробок «київської» 

моделі, здійснених «Київпроектом», долучались інші інститути, зокрема 

КиївНДІІПМістобудування (Г. Фрумін, Є. Клюшніченко т. ін.). 

Значно більша кількість науково-дослідних і проектних інститутів (понад 

40) була задіяна у розробках ТЕО і нового Генерального плану Києва і 

відповідної імітаційної моделі розвитку міста у 1980-85 рр. Моделі 

довгострокового розвитку міста (району) (М. Дьомін при участі В. Колчанова ), 

територіально - планувального розвитку міста (М. Дьомін при участі 

І. Криволапова, Я. Левітана, Г. Рікберга) вдало поєднувались з новою 

автоматизованою інформаційною системою–банком містобудівних даних, – яка 

була розроблена Управлінням генерального плану «Київпроекту» та НПО 

«Горсистемотехніка» (кер. М. Дьомін, гол. інж. Ю. Хандусь, 1978-86 рр.).  

До пошуку варіантів розвитку Києва у тій чи іншій мірі долучались багато 

різних фахівців, в тому числі викладачі, студенти і аспіранти архітектурного 
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факультету КНУБА (М. Дьомін, Г. Заблоцький, М. Кушніренко, Г. Лаврик, 

В. Тімохін, І. Фомін, В. Щербань т. ін.). Вони, застосовуючи різноманітні 

математичні, графоаналітичні та інші моделі, розробляли пропозиції щодо 

формування варіантів розвитку інфраструктурних мереж міста, його міського і 

ландшафтного каркасів, приміської зони і агломерації, впроваджували 

результати моделювання в дипломні проекти студентів, у яких отримували 

подальший розвиток ідеї деталізації нового генерального плану. Серед цих 

робіт ґрунтовними проробками з використанням комп’ютерної графіки і 

кількісних методів виділялись дипломні проекти, що включали розробку й 

оцінку варіантів розвитку м. Димера (О. Чорний), містобудівної організації 

системи загальноміських центрів на прибережних територіях (Д. Ачкасов, 

Ю. Корнілова, Т. Селіванова ), урбанізованого середовища Лівобережного 

центра (О. Цивіліна) т. ін. 

Набутий в цих та інших проектах досвід дозволив застосувати власні 

графоаналітичні моделі (В. Тімохін ) у розробках Концепції та нового 

Генерального плану Києва 2001 р. Використання цих гексагональних моделей, 

які на той час були вже апробовані в генеральному плані Києва та Одеси, 

допомогло виявити містобудівний каркас міста, напрямки його розвитку, 

уточнити й оцінити варіанти розміщення загальноміських центрів, 

конфігурацію інфраструктурних мереж т. ін. І хоча цей генеральний план Києва 

отримав належне обґрунтування в різноманітних техніко-економічних 

розрахунках, ці розрахунки так і не були об’єднані в єдину модель з необхідним 

інформаційним забезпеченням. 

Очевидно, сьогодні, коли настав час розробки нової Концепції й нового 

Генерального плану Києва, створення наступної крупно масштабної моделі та її 

інформаційного забезпечення набуває все більшої актуальності через  

загострення філософських, методологічних і теоретичних проблем, зв’язаних з 

необхідністю оновлення принципів і методів моделювання, а також проблем, 

зв’язаних з відродженням традицій у створенні «київських» моделей. Одним із 

багатьох існуючих і можливих підходів, який сприяв би вирішенню цих, з 

одного боку, наболілих, а з іншого – світоглядних проблем, стає використання 

синергетичної парадигми і відповідних імітаційних й оптимізаційних, 

симуляційних й стимуляційних моделей самоорганізації міських громад і 

міського середовища, які розробляються на кафедрі дизайну архітектурного 

середовища КНУБА.  

Ці моделі, базуючись на теорії графів, дозволяють описувати й 

обґрунтовувати альтернативні варіанти трансформацій розпланувальної 

структури міста у вигляді ієрархічної гексагональної решітки, а також за 

допомогою, так званих, сигнальних графів описувати процеси самоорганізації 

населення. Критеріальне визначення системного ефекту самоорганізації 

населення й функціонально–планувальної структури міста, дозволяє 

оптимізувати його розвиток з урахуванням внутрішніх ресурсів і потенціалів 

міського середовища. Такий підхід, безумовно, потребує додаткових 

досліджень, комп’ютеризації моделей та їх інформаційного забезпечення. 
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УДК 725.6 

ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ - СИСТЕМ У ДИЗАЙНІ АРХІТЕКТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ПЕНІТЕНЦІАРНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ 

Третяк Юлія Вікторівна, д. арх., проф. кафедри рисунка і живопису КНУБА 

 

Аналіз поточного стану інноваційного розвитку України, що проведено за 

даними документу Всесвітнього економічного форуму "Звіт про глобальну 

конкурентоспроможність 2017-18 рр.", виявив проблемну ефективність 

вітчизняного ринку як ключового фактору на стадії інвестиційного зростання 

(індустріалізації). Вивчення матеріалів, що свідчать про стан та якість 

економіки України, виявило, що поєднання низько технологічних ресурсних та 

високотехнологічних інноваційних методів у будь-якій сфері господарювання 

може стати одним зі шляхів позитивного розвитку та модернізації країни 

загалом [1]. 

Пенітенціарна система України, що нараховує на сьогодні приблизно 

148 установ виконання покарань (колонії та слідчі ізолятори), де утримується 

близько 60 700 осіб, та 589 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, 

визнана абсолютно розбалансованою, економічно нераціональною і майже 

непідконтрольною. Передбачається, що у найближчі роки в Україні буде 

продовжуватися різке зменшення чисельності пенітенціарних закладів, з 

причин не стільки гуманних, скільки економічних. В країні продовжується 

процес приведення виправної системи у відповідність до європейських 

стандартів. Матеріально й морально застаріле середовище існуючих 

пенітенціарних установ залишилося напівпорожнім внаслідок різкого 

скорочення контингенту та потребує термінової модернізації.  

У галузі теорії та практики проектування й будівництва 

багатофункціональних інтегральних комплексів, зокрема, виправних установ 

для утримання засуджених, інноваційними напрямками вирішення проблем 

можуть стати, з одного боку, типізація й модулярізація проектів виправних 

установ, а з іншого боку - застосування ВІМ-систем для планування, 

проектування, будівництва, реконструкції та моніторингу ПК. 

У сучасних соціально-економічних умовах постає необхідність 

проведення дослідження методології проектування пенітенціарних установ за 

допомогою загальнонаукових та спеціальних засобів, які включатимуть 

анкетування керівництва виправної системи та засуджених; кошторисний 

аналіз; експериментальне моделювання й проектування тощо. В останньому 

пункті важливу роль можуть відіграти інноваційні ВІМ-технології, які 

дозволяють побудувати не тільки проектну, але й інформаційну модель 

пенітенціарної установи, де відображатимуться архітектурно-конструкторська, 

технологічна, економічна, семантична та будь-які інші компоненти системи. 

Зручність цього підходу виражається в тому, що пенітенціарний комплекс 

проектується як єдина система, в моделі якої зміна одного параметру веде до 

зміни всієї системи. Отже, створюючи модель у відповідності з діючими 

державними стандартами та змінюючи окремі параметри, можна отримати 

розгорнуту картину варіантів для обрання найбільш оптимального.  
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У контексті вищезазначеної проблематики доцільно більш детально 

розглянути актуальність питань використання інноваційних ВІМ технологій 

для таких великомасштабних складних систем, якими виступають пенітенціарні 

комплекси будівель і споруд. Функція систем BIM виходить за рамки просто 

автоматизованого проектування (CAD) і дозволяє вже на початковій стадії 

проектування за допомогою менеджера ВІМ створити, наприклад, список 

основних та другорядних даних, які складатимуть базу для створення 

майбутньої 3D-моделі об‘єкту. У свою чергу, створення  3D-моделі складного 

багатофункціонального комплексу та можливість її перегляду для уточнення 

інформації та внесення змін полегшує спілкування між керівництвом, 

виконавцями та інвесторами проекту у ході нарад та робочих зустрічей. 

Пенітенціарний комплекс будівель і споруд як складна 

багатофункціональна система потребує обговорень, обслуговування, 

оновлення, тобто моніторингу. Безумовною перевагою для забезпечення цього 

процесу протягом усього терміну експлуатації об‘єкту виступає одна з функцій 

ВІМ, а саме - FM (Facility management), яка надає можливість управляти 

об‘єктом. Новими очікуваними можливостями використання інноваційних 

технологій для проектування, будівництва і експлуатації виправних комплексів 

постають, наприклад, побудова графіку термінів будівництва об‘єкту та 

перевірка можливих ризиків; використання даних ВІМ для визначення вартості 

одиниці об‘єму та кількості будівельних матеріалів; оптимізація (мінімізація) 

руху будівельної техніки на об‘єкті, як це було зроблено, наприклад, при 

будівництві університетської лікарні Кітасато в Японії [2]. За допомогою 

програмного рішення Autodesk Navisworks, що є частиною технології BIM та 

спрямовано на спільне використання проектних даних, з‘являється можливість 

підтримувати належний контроль за результатами проекту, вирішувати 

конфліктні питання до початку будівництва або реконструкції виправних 

комплексів.    
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УДК: 725.181.05 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ КЛАСТЕРІВ.  

ЖИТЛОВО-ДОЗВІЛЬНА СКЛАДОВА 

Тумаркін Владислав Дмитрович студент кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

Основою стабільної зовнішньополітичної ситуації в країні виступає її 

регулярна армія. В сучасних умовах забезпечення національної безпеки є одним 

з найбільш пріоритетних напрямків розвитку України. 

Для оновлення функціональних складових Збройних Сил України виникає 

гостра потреба переосмислення норм і стандартів, а також створення нових 

територіальних планувань і рішень оборонних комплексів. 

Для створення новочасної системи розквартирування військ було 

розроблено проект «Конверсія і соціальний синтез майнових комплексів 

оборони України». В рамках проекту виконуватиметься розробка цілих 

військових таборів, розроблених згідно з останніми вимогами програм 

Південно-атлантичного альянсу (НАТО). 

Центральною складовою даних ареалів виступатимуть новоспроектовані 

або реорганізовані існуючі військові бази, які, згідно з концепцією збереження 

історичного минулого, матимуть назви Січ. 

Житлово-дозвільний ареал. Головною функцією є розробка комплексу 

житлових будівель для офіцерського складу, будівлі культури і дозвілля. 

Зважаючи на відсутність подібних вітчизняних аналогів та застарілою 

інформаційною базою проблематика проектування якісного житла для 

військових є надзвичайно актуальною. 

 

Проектування ареалу вносить низку якісних змін у військовій сфері: 

• Типологічна трансформація військових баз і утворень Збройних Сил 

України – утворюються нові повноцінні ареали в межах табору; 

• Розвиток взаємодії між молодшим та старшим офіцерським складом. 

Внаслідок правильно спроектованого простору, відбуватиметься перетин 

процесів існування різних груп військового складу, що сприятиме підвищенню 

рівня взаємин та спільному обміну досвідом; 

• Покращення умов проживання офіцерського складу. Якісне житло в 

межах проходження служби збільшуватиме мотивацію особового складу, 

сприятиме його розвитку і популяризуватиме військову службу; 

• Створиться нова матеріальна база для проектування стандартизованого 

житла військового типу, згідно зі стандартами НАТО. 

Висновок: 

▪ Проект організації військових кластерів розглядає сектор безпеки як 

єдиний цілісний об'єкт. Кластером виступає схемою, в якій послідовно 

здійснюється освіта фахівців, забезпечення їхнього побуту та активні дії зі 

зміцнення обороноздатності країни. 
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▪ Очікувані напрацювання мають високу значимість для зростання 

обороноздатності української армії. Використання даних стандартів сприятиме 

покращенню рівня підготовки та вишколу вояків. 

▪ Проекти дозволяють зменшити час розбудови воєнних баз на етапах 

планування і формування військового середовища, розробити єдину сучасну 

матеріальну базу елементів оборони і військового побуту. 
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УДК 725.9+726+004.94 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТІ 

ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ 

Хайдуков Владислав Олегович, аспірант кафедри ОААП, Київський 

національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна  

 

Актуальність. Кожен архітектурний об’єкт має концептуальні засади та 

архітектурно-планувальну організацію території. Тому їх візуально-

інформаційна наповненість залежить від складності концепції та 

функціонального зонування архітектурного об’єкту. 

За останні роки в теоретичній та практичній архітектурних діяльностях 

розширилося поняття “духовно-просвітницький центр”. Закономірно 

ускладнилася концепція та архітектурно-планувальна організація ДПЦ.  

Одним з форм культури є дозвілля. Останнім часом, досвід, який набула 

педагогіка за період свого розвитку окреслює дозвіллєву діяльність в наступних 

формах: активний відпочинок; розваги; свята; самоосвіта; творча діяльність [1]. 

У сучасних умовах, вивчення морально-етичних норм у Православ’ї крім 

традиційних форм освітньої діяльності, наприклад, недільних шкіл, для 

закріплення отриманих теоретичних знань має практичний прояв саме в 

дозвіллєвій діяльності. Запропоновано, що прикладом закладу дозвілля, який 

об’єднав би всі п’ять вищезгаданих форм є духовно-просвітницький центр. 

Таке визначення ДПЦ вплинуло підвищення візуально-інформаційної 

наповненості типології. Так само відбувся вплив на тенденції розвитку 

інформаційних технологій.  

Мета. Виявити сучасні потреби споживача в проектуванні будівель та 

споруд. На основі концептуальних засад та особливостях формування 

принципів архітектурно-планувальної організації духовно-просвітницьких 

центрів сформувати новітні тенденції розвитку інформаційних технологій у 

архітектурі ДПЦ. 

Основні результати дослідження. Визначено сучасну систему 

проектування за допомогою використання новітніх інформаційних технологій. 

Створено концепцію формування духовно-просвітницького центру та на її 

основі - головні функції та функціональне зонування ДПЦ. Встановлено новітні 

тенденції розвитку інформаційних технологій у архітектурі ДПЦ. 

Новітні тенденції вплинули на метод роботи з програмами для BIM -

проектування. Для розкриття концепції складних архітектурних об’єктів 

використовують: відеоматеріали, віртуальну реальність та 3d – друк. Тому 

широко використовуються надбудови та супутні програми, які створюють 

єдине середовище проектування.  

Концепція духовно-просвітницького центру полягає в доповнені 

богослужбової та інших функцій соціально-культурною. ДПЦ має відповідати 

всім вимогам дозвіллєвій діяльності. Для підтримання гармонії в родині однією 

з головних функцій є сімейне дозвілля. 
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Сформовані три головні функції православного ДПЦ: аксіологічна; 

просвітницька; сімейного, творчого та/чи культурно-масове дозвілля. 

Спеціалізація ДПЦ залежить від переважання виду дозвілля. На основі 

головних функцій було сформоване зонування православного ДПЦ: вхідна; 

культурно-просвітницька; культурно-дозвільна; адміністративна; службово-

побутова. 

Для забезпечення вищеназваних потреб використовують наступні 

надбудови та супутні програми: Enscape, Cadmapper, VSDC, ZBrush, FlashPrint і 

т.д.  

Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати 

проведеного пошукового дослідження стали підґрунтям під час виконання 

магістерської випускової роботи. Надруковано частину проекту (собор) на 3d-

принтері в КНУБА, створено відеоматеріал-обліт ДПЦ, які були представлені 

на захисті. Дипломи першого ступеня і Національної спілки архітекторів 

України (НСАУ), нагорода за проект магістерської дисертації, представленої на 

ХХVIII міжнародному огляд-конкурсі дипломних проектів випускників 

архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України, що 

проходив у м. Рівне. 

Висновки. Об’єктивна необхідність залучити більше коло глядачів у 

проект є однією з тенденцій розвитку новітніх технологій у архітектурі. Вона 

впливає на метод проектування. Рівень забезпечення оточення інформацією 

залежить від складності концепції архітектурного об’єкту та його 

функціонального зонування. 

 

Список використаних джерел: 

1. Мумриков О. А. Духовно-просветительские центры: актуальность и 

перспективы // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2010. 

Вып. 3 (18). С. 13-20  

 

 

УДК 726 

СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ СОБОР НА СОЛОМ’ЯНЦІ 

Чепенко Наталія Геннадіївна, старший викладач кафедри рисунку та 

живопису КНУБА 

 

Хочеться звернути увагу громадськості на найстаріший храм 

Солом’янського району. Загублений в новобудовах, які оточили його з усіх 

боків. Багато з мешканців Києва і не здогадуються про його існування, навіть 

проїжджаючи чи проходячи зовсім поруч з ним. Незважаючи на те, що в 

історичному та культурному аспекті цей храм є дуже цікавим.   

Свято-Покровський собор міста Києва був побудований протягом 1895-

1897 рр., архітектором Іполитом Ніколаєвим на замовлення громади Києва. 

Ініціатором побудови храму був міський голова Степан Сольський. Закладення 

церкви відбулося 14 вересня 1895 року, а освячено її було вже за 2 роки — 9 

листопада 1897 року. Зборами коштів та процесом побудови керував 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1897
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громадський комітет на чолі з відомим київським підприємцем та міським 

діячем Яковом Бернером, який особисто вклав у справу 2000 рублів та 25 тисяч 

штук цегли. Загалом комітетом, до складу якого також входили відомі 

меценати Михайло Дегтерьов, Олександр Терещенко та інші видатні особи, на 

будівництво було зібрано 37 тисяч рублів. Розписи храму здійснював художник 

Іван Селезньов. 

Крім головного престолу Покрова Божої Матері, Покровська церква мала 

ще два вівтарі: правий Преподобного Платона Сповідника та лівий Жон 

Мироносиць. Навколо великої головної бані стояло п'ять декоративних малих, 

які пізніше зникли. При церкві діяли заснована на Солом'янці ще у 1892 році 

церковно-парафіяльна школа та жіноче благодійне товариство, яке відкрило тут 

у 1906 році денний притулок для малолітніх дітей. 

Споруда відноситься до ранньої творчості архітектора, яка 

характеризується сильним впливом батька, теж відомого архітектора 

Володимира Ніколаєва, який був автором значної кількості храмових, 

громадських та приватних споруд другої половини ХІХ ст. Цим пояснюється 

архітектурне виконання Свято-Покровського храму, а саме його 

псевдоросійський стиль, адже Володимир Ніколаєв творив саме у цьому та у 

псевдовізантійському стилях.  

Більше того, у Російській імперії на той час біло неможливо побудувати 

храм у вільному архітектурному стилі. Після побудови храму Христа 

Спасителя у Москві (1883 р.) архітектором Костянтином Тоном ним же був 

складений каталог можливих варіантів для побудови храмів по всій імперії, 

використовуючи псевдоросійський і псевдовізантійський стилі. Побудова 

нового храму була неможлива без санкції Святійого Синоду, яку він надавав 

лише на храми “правильної” архітектури. Це було видом цензури та 

русифікації, причому дуже ефективним, так як архітектурні храмові споруди 

можуть простояти багато віків, впливаючи на багато поколінь віруючих, що з 

щирим серцем приймають те, що бачать у церкві, у тому числі і її архітектуру. 

Першим настоятелем храму був о. Іссакій Тарасевич (1897-1905 рр.). З 

1905 р. по 1919 р. настоятелем храму був протоієрей Василь Липківський, 

майбутній митрополит УАПЦ, одним із засновників якої він і був, і яка була 

цілком ліквідована радянською владою напередодні ІІ Світової Війни. За 

настоятельства прот. Василя храм було перебудовано за проектом архітектора 

Костянтина Сроковського. Після перебудови храм збільшився у площі майже 

вдвічі, прийнявши, майже у всьому, сучасний вигляд. Замість однієї дзвіниці 

храм отримав дві, побудовані у менш пишному стилі.  

У 1939 р. храм був закритий, бані та дзвіниці були знесені, для надання 

храму більш світського вигляду. За часів німецької окупації 1941-1943 рр. 

богослужіння у храмі було відновлено і вже не переривалося. Тоді право 

служіння у ньому отримала вже друга УАПЦ, що була утворена від Польської 

Православної Церкви. Очільником її був Тимчасовий Адміністратор 

Православної Автокефальної Церкви на звільнених землях України архієпископ 

Полікарп (Сікорський). Перед поверненням радянської влади ієрархи та велика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1892
https://uk.wikipedia.org/wiki/1906
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кількість духовенства виїхала з території України, залишивши церковні 

громади РПЦ. 

 Так він простояв до часів незалежності, коли у 2000-х рр. зусиллями 

настоятеля храму протоієрея Димитрія Садов’яка було відбудовано дзвіниці та 

відновлено куполи, здійснено капітальний ремонт ззовні і зсередени, 

відновлено розписи основної частини храму. За діючого настоятеля протоієрея 

Олександра Трофимлюка продовжуються здійснюватися розписи вівтарної 

частини храму. 

Ще одним негативним аспектом радянських часів та сучасності стала 

забудова навколо храму. У 1970-1980 рр. навколо храму були зведені масиви 

багатоповерхових панельних будівель. Ці будівлі, як і інші свої сучасники 

несли лише практичну користь, не передбачаючи ніякого естетичного 

наповнення. Така сіра та сумна забудова оточила храм з усіх боків, так що його 

майже не видно з сусідніх вулиць. Це кричущий приклад нехтування естетикою 

та архітектурним ансамблем за часів радянської забудови.  

 

 

 

УДК 004.925.8;72.012 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДУЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

BIM-ЗАСОБІВ КОМПАНІЇ GRAPHISOFT 

Черних Олег Анатолійович, к. т. н., доц., доцент кафедри АМ, 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна, 

м. Сєвєродонецьк 

Симонов Сергій Ігоревич, к. т .н., доц., завідувач кафедри АМ, 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна, 

м. Сєвєродонецьк 

 

Сьогодні велика кількість культових споруд, що з'являються в усьому світі 

- від хмарочосів до мостів - спроектовані і побудовані з використанням Building 

Information Modeling (BIM) [1]. І як вважала архітектор Заха Хадід, що для 

досконалого вирішення проблем «експериментувати можна нескінченно» [2]. 

На кафедрі архітектури та містобудування СНУ ім. В. Даля при викладанні 

дисципліни комп’ютерне модулювання для студентів третього курсу зі 

спеціальності 191 архітектура та містобудування BIM-засоби компанії 

Graphisoft ArchiCAD та ВІМх [3] використовуються наступним чином. 

На першому етапі студенти: створюють спрощену типову 3D - модель 

двоповерхового житлового будинку; отримують первинні навички об’ємно-

просторового планування приміщень і роботи з різноманітними інструментами 

ArchiCAD 22 EDU такими як конструкторські осі, стіни, двері, вікна, сходи, 

розрізи, фасади, освітлення; виконують реалістичні візуалізації 3D-моделі 

будівлі. На другому етапі створюється: ускладнена 3D-модель двоповерхового 

житлового будинку за різними архітектурними стилями: бароко (рис. 1), шале 

(рис. 2), вiкторiанський (рис. 3) та інші; віртуальна інформаційна модель 

будівлі на базі 3D-моделі за допомогою модулю ВІМх. 
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Рисунок 1. BIM двоповерхового житлового будинку у стилі бароко за 

виконанням ст. гр. АБС-16 Олейникової А.О. 

 

 
 

Рисунок 2. BIM двоповерхового житлового будинку у стилі шале за 

виконанням ст. гр. АБС-16 Даниленко Д.А. 
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Рисунок 3. ВIM двоповерхового житлового будинку у вiкторiанському 

стилі за виконанням ст. гр. АБС-16 Чечель К. В. 
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УДК 72.01 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ REVIT ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

ІНКЛЮЗИВНОГО ЛІЦЕЮ «ЛІДЕР» В ІСТОРИЧНОМУ КИЄВІ 

Черноус Анастасія Ігорівна, аспірантка Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

 

Київська проектна практика останніх двох десятків років тісно пов’язані з 

комп’ютерними технологіями. У теперішній час робиться спроба поєднання 

окремих проектних підрозділів архітектури, конструкції, інженерії та інших у 

єдиний простір, єдину програму. 

Завдяки конп’ютерним технологіям та професійним якостям авторів було 

зроблено проект «Реконструкція з прибудовою до будівлі Києво-Печерського 

ліцею №171 «Лідер» Печерського району м. Києва на вул. Лейпцизькій, 11-а у 

Печерському районі» з дуже складними реальними обставинами такими, як 

підпорядкування території школи зоні охорони ЮНЕСКО, відсутність землі, 

необхідність вдвічі збільшити площу приміщень, вихід нових нормативів, 

погодження в Міністерстві культури, Мінрегіонбуді, Міністерстві 

надзвичайних ситуацій, Держекспертизі та служб замовників лише за один рік. 

Ділянка проектування знаходиться в межах Центрального історичного 

ареалу, в зоні охоронюваного ландшафту, в архітектурній охоронній зоні. 

Центральну частину міста Києва протягом кількох останніх десятиліть 

відносно закладів початкової та середньої освіти можна охарактеризувати 

трьома головними тенденціями: 

1. Бурхливе ущільнення житлової забудови, що веде до збільшення 

кількості мешканців. 

2. Зменшення площі земельних ділянок існуючих шкіл. 

3. Підвищення стандартів навчання, у тому числі інклюзивність.  

Під впливом соціального і науково-технічного прогресу архітектурні 

проекти заклади загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) стають все більш 

складними, вимагаючи розвитку нових функцій і їх взаємозв'язків при 

обґрунтованому підході. 

Дані тенденції ведуть до необхідності реконструкції та перегляд норм 

щодо навчальних закладів. 

Норми проектування шкільних будівель розраховані для всіх населених 

пунктів України та не завжди можуть повною мірою бути використані в 

історичному центрі Києва та інших міст. 

Проектні роботи на стадії концепції та стадії «Проект» виконувалась 

протягом 2017-2018 років. Під час розробки проекту вийшов новий ДБН В.2.2-

3:2018 [2], в який увійшла частина щодо інклюзивного навчання. 

Ділянка проектування знаходиться в межах Центрального історичного 

ареалу, в зоні охоронюваного ландшафту, в архітектурній охоронній зоні. 

Безпосередньо межує з територією архітектурного заповідника “Старо-

Печерська фортеця і Києво-Печерська лавра в межах оборонних споруд (вали, 

бастіони, флеші) та розташована в безпосередній близькості до пам'ятки 

містобудування та архітектури національного значення  Земляні укріплення 
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цитаделі з бастіонами Київської фортеці, в охоронній (буферній)  зоні об'єкту 

№ 527 Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Зважаючи на близький до аварійного технічний стан будівлі, необхідність 

вдосконалення і розширення навчального процесу, значного збільшення 

кількості учнів в тому числі завдяки переходу на дванадцятирічний навчальний 

цикл, було прийнято рішення провести реконструкцію з добудовою ліцею 

Лідер, значно збільшивши кількість учнів, можливості навчального процесу, 

якісно поліпшити навчальний простір, виконати сучасне обладнання всіх 

приміщень та зробити школу інклюзивною. 

Треба зауважити, що архітектурна та конструкторська частини були 

розроблені сумісно у програмі Revit. 

Генеральний план проекту Реконструкції з прибудовою до будівлі Києво-

Печерського ліцею Лідер розроблено в межах земельної ділянки площею 0,9189 

га, яка згідно з державним реєстром належить ліцею Лідер. 

Згідно містобудівного розрахунку та ДБН-360-97 [3] нормативна площа 

земельної ділянки значно більша за існуючу, що типово для навчальних 

закладів, розташованих в історичній частині Києва. 

В якості компенсуючих заходів дефіциту земельної ділянки в умовах 

реконструкції запроектовано наступне: 

- атріум - головна функціонально-композиційна зона універсального 

призначення, яка використовується протягом всього навчального періоду 

незалежно від кліматичних  умов; 

- експлуатовані покрівлі зі спортивним майданчиком ( тенісний корт), 

озелененням (в тому числі оранжереєю), обсерваторією; 

- основні заходи інклюзивності складають безперешкодний доступ людей з 

особливими потребами до всіх приміщень школи, всі поверхи школи не мають 

перепадів рівнів, кожен з блоків між собою по вертикалі поєднаний двома 

парами ліфтів; 

- ділянка ліцею безпосередньо межує зі Старою фортецею, Кавалерським 

бастіоном, його валами і флешами, які поступово перетворюються в грандіозну 

історико-паркову зону; 

- використання спортивної зони Військового інституту телекомунікацій та 

іформатизації НТУУ”КПИ”. 

Можна зробити висновок, що завдяки сумісному використанню Revit час 

на комунікацію та всі погодження було значно скорочено, забезпечено чітку та 

продуктивну роботу, що дало можливість реалізувати проект ліцею «Лідер» за 

короткий термін не зважаючи на складні містобудівні обставини.  

Список літератури 

[1] Закон України про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо 

особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг від 23.05.2017 № 2053-VIII. 

[2] ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти. Будинки і споруди. 

[3] ДБН В.2.2-3-97. Будинки i споруди. Будинки та споруди навчальних 

закладiв. 
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УДК 72.01 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ 

СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

Швець Євгенія Володимирівна, кандидат архітектури, директор 

Приватного підприємства “Резон” 

 

Яскраво вираженими є прояви мультикультуралізму у містах 

Середземноморського регіону і ця тенденція не є проявом сучасності, а 

склалася історично на протязі багатьох тисячоліть. Дослідження проблем 

формування стародавніх історичних міст Середземноморського охоплює багато 

питань, основними з яких є питання якості міського середовища (які 

спричинені зміною історичних етапів) і питання збереження ознак 

цивілізаційної ідентичності. 

Щоб зрозуміти специфіку Середземноморського регіону необхідно 

провести аналіз його цивілізаційної своєрідності і суперечливості та взагалі 

історії цивілізацій. Цивілізаційний розвиток розгортався на мультикультурній 

карті Середземномор'я, яку населяють народи різних типів етногенезу. Цей 

регіон, будучи батьківщиною багатьох цивілізацій, не може бути 

ідентифіковано з жодною з них окремо і тому актуальним є акцент на окремих 

містах-цивілізаціях з їх циклостадійним життєвим шляхом. 

Цивілізаційне взаємопроникнення в історичних містах Середземномор'я є 

багаторівневим мультикультурним явищем. Розглянувши приклад 

взаємовпливу Західноєвропейської та Ісламської цивілізацій, тут можна 

виділити ряд особливостей. Сучасні ісламські міста іноді включать у свій 

міський простір цілі квартали західноєвропейської архітектури (м. Алжир, м. 

Оран, м. Касабланка, м. Туніс та ін.). І навпаки існують  західноєвропейські 

міста, в яких є великі ареали ісламської архітектурної спадщини (м. Гранада, м. 

Кордова, м. Палермо та ін.).  

Одним з яскравих прикладів мультикультурних процесів є перебудова 

культових споруд новоприбулою цивілізацією. Прикладами таких 

“конвертованих” храмів в ісламських містах є мечеть Айя Софія (минулий 

собор Айя Софія) в Стамбулі, мечеть Омеядів у Дамаску (у минулому 

християнська церква), мечеть Селімійє в Нікосії (перебудований з римсько-

католицького собору Святої Софії); в західноєвропейських містах — 

Кордобський собор (у минулому мечеть династії Омейядів) в місті Кордоба, 

церква Санта Марія в Ронді (у минулому мечеть Насридів), монастир Сан-

Беніто (у минулому синагога) в Толедо, тощо.  

Подібний взаємовплив відбувався і на рівні стилістики будівлі, коли 

домінуюча цивілізація насаджає свій власний Великий стиль, але при 

глибокому цивілізаційному взаємопроникненні одна цивілізація запозичує 

стилістичні елементи у іншої. Яскравим прикладом є арабо-нормандський 

стиль — еклектичний архітектурний стиль, що виник в Сицилії після 

нормандського завоювання (яка перебувала протягом двох попередніх століть 

під владою арабів) і увібрав в себе арабські, візантійські, романські та 

нормандські риси. Характерними запозиченими арабськими елементами цього 
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стилю є складні кам'яні візерунки для прикрашання стін, арок та біфорії. 

Внутрішні двори, оточені колонадою (як частина церковних будівель) також 

були запозичені з арабської архітектури. 

Про арабський вплив свідчать куполи церков Сан-Катальдо і Сан-

Джованні-дельї-Ереміті, які за формою нагадують традиційні купола мечетей 

Єгипту і Магрибу. Вплив романської архітектури проявляється у трьохнавних 

базиліках, в яких об'єми розділяються масивними арками, що спираються на 

колони. Унікальність арабо-нормандського стилю у тому, що він був 

розповсюджений виключно на острові Сицилія. 

Іншим прикладом цивілізаційних взаємовпливів є стиль мореск 

(мавританський чи неомавританський стиль) в якому працювали французькі 

архітектори в багатьох ісламських містах в другій половині ХІХ ст. в часи 

колоніалізму. Цей стиль поступово витісняв традиції французького класицизму, 

так як у другій половині ХІХ ст. у Франції виріс інтерес до східної екзотики 

після єгипетської компанії Наполеона та завоювання Алжиру. В 

мавританському стилі побудовано в 1910 - 1913 роках будинок алжирського 

поштамту архітектором Маріусом Тудуром у співпраці з Жулем Войно, що є 

найкращим зразком такої наслідувальної архітектури. В архітектурі Марокко з 

самого початку колоніалізму встановився стиль мореск у місцевому варіанті — 

з аркадами, черепичними дахами та різною теракотою на  фасадах. Ці риси 

були притаманні архітектурним об'єктам побудованим творчою групою 

архітектора А. Проста. 

На рубежі XIX-XX століть в Барселоні виник такий архітектурний стиль 

як каталонський модерн, що увібрав в себе традиції арабської та готичної 

архітектури, доповнивши їх власним самобутнім декором. Одним з 

найяскравіших представників каталонського модерну є архітектор Антоніо 

Гауді. 

Cередземноморський регіон включаючи у свій простір культурні 

феномени різних цивілізацій, створив свою неповторну інтегровану 

Середземноморську цивілізацію, яка володіє унікальними культурними 

характеристиками, що формують складне природно-техно-соціумальне 

середовище середземноморських історичних міст. Пошуки засобів 

перетворення мультикультурного міського середовища Середземномор'я й 

процесів співіснування людей з різними культурними традиціями повинні бути 

спрямовані на вирішення питань необхідної трансформації міського 

культурного ландшафту з метою удосконалення життєдіяльності мешканців 

міст. Історичний арсенал ознак гармонійності еклектичних архітектурних 

стилей містить ресурс семіотичних знаків-сигналізаторів, що вказують напрями 

можливої конвергенції прийомів і параметрів трансформації міського 

середовища мультикультурних міст, символічного примирення малих 

цивілізаційних стилей. 
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УДК 711.427 

«РОЗУМНА» ВУЛИЦЯ КИЄВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Шебек Надія Миколаївна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри 

містобудування Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

Останнім часом у Києві все більшу кількість раніше загальнодоступних 

територій обносять парканами і замикають на електронні запори. 

Огороджуються прибудинкові території житлових будинків, з'являються 

шлагбауми на в'їздах у дворові простори кварталів, перекриваються воротами 

частини житлових вулиць. Такі способи захисту власного життєвого простору 

обирають люди, які втомилися від загального безладу навколо себе, низького 

рівня побутової культури співгромадян, бездіяльності структур, спеціально 

створених для підтримання порядку на терені населених пунктів. І хоча 

металеві грати обурюють естетів і підривають віру в людину у сучасних 

соціальних утопістів, у сьогоднішніх реаліях українських населених пунктів 

вони виявляються найдієвішим способом формування локальних зон 

комфортного і безпечного міського середовища.  

Спрацьовують звісно не лише засоби обмеження доступу. Металеві 

конструкції позначають у фізичному просторі межі зон соціальної 

відповідальності за міське середовище, яку добровільно поклали на себе 

мешканці будинків, розташованих на огороджених ділянках. Віртуальні 

сусідськи спільноти у соціальних мережах перетворюються на ефективний 

інструмент самоорганізації міського населення та поступово перебирають на 

себе функції управління функціонуванням і розвитком окремих фрагментів 

міського середовища та контролю за значною кількістю пов’язаних з ним 

процесів життєдіяльності місцевих мешканців. 

Піврічний досвід участі у віртуальному житті одної з київських вулиць 

дозволяє зрозуміти принципи роботи механізму реального місцевого 

самоуправління, познайомитися з технологією впровадження низових ініціатив, 

зрештою, оцінити потенціал цієї відносно нової форми середовищної діяльності 

населення. З нерегламентованого віртуального діалогу сусідів у реальному часі 

можна дізнатися, які негаразди найбільше турбують місцевих мешканців, як 

люди ставляться до актуальних проблем, які кроки пропонують або 

намагаються самостійно здійснити для їх вирішення. Наприклад, члени 

садового товариства, на території якого розташована згадана вулиця, влітку 

цього року найбільш жваво обговорювали якість роботи управління 

кооперативом, доречність підвищення членських внесків, способи збирання і 

вивезення різних видів непотребу, доступні антивандальні технології; восени 

велику увагу приділили питанню необхідності дотримання норм закону, який 

забороняє спалювання опалого листя.  

Виявилося, що імплантація інформаційних технологій в існуюче 

урбанізоване середовище розширює можливості його користувачів, підвищує 

рівень комфорту, покращує психологічний клімат, зміцнює соціальні зв’язки. 
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Зокрема, доступні кожному інформаційні технології дозволяють членам 

віртуальної спільноти на будь-якій відстані від власної дачної ділянки з 

телефону регулювати доступ родичів, приятелів чи надавачів різних послуг на 

свою вулицю. За допомогою підключених до інтернету камер спостереження 

або завдяки фотографіям, миттєво викладеним в мережу пильними сусідами, 

можна здійснювати контроль за наближенням до власного паркану підозрілих 

незнайомців і виявляти порушників правових норм або спільних 

домовленостей. 

До надзвичайно важливих переваг віртуальної форми взаємодії між 

представниками територіальних спільнот належить її здатність без примусу 

розширювати світогляд учасників діалогу, демонструвати різні точки зору, 

допомагати порозумітися. У нашому випадку мало місце стимулювання у 

співрозмовників свідомого ставлення до оточення, виявлення поваги до інших, 

корегування небажаної поведінки шляхом виявлення обурення чи схвалення 

кожного окремого вчинку будь-якої відомої чи невідомої людини. У своїх 

коментарях, фотографіях, емодзі, коміксах учасники прагнули звернути увагу 

на необхідність дотримання етичних норм та вимог законів, а деякі вітальні 

листівки містили навіть елементи патріотичного виховання. 

За нетривалий час спілкування у соціальній мережі жителям вулиці 

вдалося: 

- регулярно проводити опитування з приводу актуальних питань і громадські 

обговорення;  

- зібрати кошти на загальну справу, знайти виконавців і отримати відчутний 

проміжний результат; 

- домовитися про толоку, щоб прибрати несанкціонований смітник та 

висадити на його місці дерева і оперативно повідомити про досягнуте; 

- здійснити перерозподіл матеріальних цінностей, адже те, що для одного 

сміття, для іншого сировина або матеріал для ремонту проїзної частини 

вулиці; 

- знайти власників забутих на вулиці речей.  

Крім цього, інформаційні технології застосовувалися для пошуку 

відповідей на злободенні питання від обміну перевіреними рецептами до 

підказки, де найближче поштове відділення; для пропозиції допомоги у 

вирішенні окремих індивідуальні проблем; для того, щоб домовитися про 

організацію дозвілля, поділитися власними досягненнями або просто гарним 

настроєм. 

У підсумку слід наголосити на тому, що навіть незначний досвід 

взаємодії з «розумною» вулицею переконливо доводить, що з допомогою 

сучасних інформаційних технологій кожний пересічний городянин реально 

може вплинути на управління процесами функціонування і розвитку міста. 

Значний потенціал віртуальних сусідських спільнот пов’язаний з їх широкими 

виховними і організаційними можливостями. 

До обставин, що ускладнюють розповсюдження сучасних форм 

самоорганізації мешканців поселень, можна віднести лише відсутність у деяких 

людей необхідного обладнання, а також бажання і вміння користуватися ним.  
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УДК 712.25:911.375.5 

РОЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У  

ЛЕНДМОРФНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

Щурова Вікторія Анатоліївна, доц., канд. арх., доц. кафедри дизайну 

архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Вплив розвитку сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій 

сприяє вдалому поєднанню міждисциплінарних методів для проведення 

наукових досліджень в галузі урбаністики, містобудування, розширення 

можливостей і створення складних геометричних структур при проектуванні і 

будівництві архітектурних та дизайн-об’єктів.  

Мета даної роботи – довести доцільність застосування ефекту морфінгу 

для прогнозування розвитку штучної оболонки ландшафту в містах і 

використання 3D-моделі рельєфу місцевості, побудованої за допомогою 

сучасних програмних продуктів. Цифрова 3D-модель дозволяє визначити 

розміщення основних елементів протиерозійної організації території, до яких 

можна віднести органічну забудову схилів Дніпра з метою укріплення 

природного рельєфу. Роботу слід провести в три основні етапи: побудова 

цифрової моделі рельєфу; проведення допоміжних операцій з цифровими 

моделями; візуалізація поверхні.  

Ступінь доцільності проектних рішень передбачається визначати шляхом 

порівняння проектних рішень, зроблених за допомогою спеціального ефекту – 

морфінгу (англ. morphing – трансформація) – що створює ефект плавного 

візуального переходу між об’єктами. По-суті, такий вид проектування схожий 

на накладання кальки по розгорткам схилів у двовимірній графіці та 

комп’ютерного моделювання об’ємних зображень у тривимірній. Найчастіше 

цей ефект широко зустрічається в ігровому і телевізійному кіно, рекламних 

роликах і використовується для зображення перетворення одного об’єкта на 

інший або створення анімації для побудови проміжних зображень між кількома 

ключовими положеннями анімованого об’єкта. Для створення ефекту морфінгу 

використовуються як мінімум два зображення, на яких користувач задає, в 

залежності від програмного забезпечення, що використовується, опорні фігури 

або ключові точки (маркери або мітки), які допомагають створити проміжні і 

зображення. Складовою інформаційного середовища, яке забезпечуватиме 

обґрунтоване прийняття рішень є географічна інформація про будову рельєфу, 

яка визначається за рахунок використання геоінформаційних систем. За 

допомогою використання сучасних методів обчислення Б. Мандельброт 

переклав на популярну мову численні прояви фрактальності (ламаності, 

рефракції неправильної форми) в природі. Ці дослідження стали доступними 

при розвитку геоінформаційних технологій, доступу до геоморфологічних карт 

тощо. Вчений довів, що розпливчатість поняття форми містить не тільки 

топологічні, а й інші математичні аспекти, а береги океану, річок, озер і укоси 

скель не безформні, як вважається на перший погляд у виду відмінності їх від 

правильних форм конусів, пірамід тощо.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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Таким чином, будівлі та споруди на київських схилах Дніпра в місцях 

розкриття глибинно-просторової композиції в напрямку мостів, вздовж абрисів 

пагорбів для органічного морфінгу мають «виростати» із землі, з залученням до 

композиції дерев, чагарників, трави, каменю і скла, які об’єднають розрізнені 

елементи місцевості. Ці матеріали відображають природний вигляд і текстуру 

місця: локально добудовані стіни є продовженням геології, зелені дахи 

зливаються з ландшафтом, скло продовжує тематику води. Щодо 

формотворення цих будівель і споруд, їхнього пропорційного рішення і 

масштабності, варто слідувати Природі, яка демонструє новий більш високий за 

складністю щабель фрактальної геометрії. Ленд-арт, фрактальність штучних 

структур, геопластика – нерозривно пов’язані з геоінформаційними системами, 

тому що формотворчі архітектурні пошуки залежать від підкреслення або 

органічного перетворення природного рельєфу. Лендморфінг є невід’ємною 

частиною основної концепції, в якій природні елементи проникають і 

превалюють над будівлею з метою нанесення мінімальної шкоди і 

навколишньому середовищу.  

 

 

 

УДК 72.01 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА BIM-МОДЕЛЮВАННЯ В 

XIII СТОЛІТТІ 

Яблонська Ганна Дмитрівна кандидат архітектури, професор, професор 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

Мотивація: відвідування цистерціанського готичного собору Санта-

Марія, кін. XII - поч. XIII ст., в Алькобасі, Португалія. Гіпотеза: між ранньою 

готикою (т.з. цистерціанською) і сучасною IT-архітектурою є багато спільного з 

ряду аспектів. Мета: виявити деякі внутрішні і зовнішні процеси, що привели 

до їхнього виникнення, організації та втілення. 

У текстах про BIM-технології в архітектурі можна зустріти 

висловлювання про часи, коли архітектори повинні були героїчно 

викреслювати плани від руки, відмивати перспективи і різати макети для 

наочної візуалізації своїх проектів. Якщо продовжувати цю логіку, то люди, які 

зводили готичні собори в XII-XIII ст., були титанами або богами. 

Безумовно, розвиток інформаційних технологій і BIM-моделювання дало 

поштовх до появи абсолютно нових можливостей у створенні архітектурних 

об'єктів. Програмні алгоритми формоутворення, а також методи проектування, 

коли всі параметри, пов'язані з життєвим циклом об'єкта, все ТЕПи і фізичні 

характеристики, які формують інформаційну модель - взаємопов'язані і 

координуються в діалоговому режимі, коли з цією моделлю можуть одночасно 

працювати архітектори, інженери, конструктори, кошторисники, менеджери 

проекту та ін., дають приголомшливий результат по створенню будь-якої 

форми, геометрії та розміру, що вражає своєю складністю, просторовими 
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рішеннями, конструюванням, інженерними та будівельними технологіями. Без 

сучасного IT-інструментарію і програмного забезпечення, командної 

злагодженої роботи від задуму до втілення, була б неможлива сучасна 

архітектура. 

Але, коли бачиш готичний собор, побудований на поч. XIII ст., без усього 

цього «IT-озброєння», настає поріг розуміння, питання «навіщо?» і «як?» - 

залишаються без відповіді. Несумірний людині масштаб, складна геометрія 

формоутворення, чистісінька естетизована конструкція, якість кам'яних робіт - 

все це без комп'ютерних креслень, моделювання форми, розрахунків і 

візуалізацій. Не кажучи про методи фінансування, організації, логістики та ін. 

За допомогою мотузок, кілочків, дерев'яних лісів, лопат, різців і молотків. 

Міфи та кліше про готичну архітектуру і їх спростування. 1. Готика 

(вперше Вазарі) - варварська архітектура, що не слідувала класичним греко-

римським зразкам. Насправді, її основа - інша філософська, теологічна і 

естетична ідіома, яка потім відкидалася: за часів Відродження, Реформації  і 

Просвітництва. 2. Собори зводилися століттями. Насправді, виникла відразу, за 

перші 50-100 років були побудовані найзначніші споруди. 3. Проектувалася і 

будувалася з натхнення, без креслень планів, розрізів та ін., без бізнес-плану, 

традиційними будівельними технологіями. Насправді, в основі лежить потужна 

теоретична школа, знання з математики, геометрії, логіки, зі застосуванням 

системного підходу, з використанням бізнес-плану при фінансуванні та 

організації будівельних робіт, за допомогою безлічі новацій в металургії, хімії, 

скловиробництві, створенні механізмів та ін. Готична архітектура це реалізація 

теоретичних і практичних пошуків провідних філософських шкіл ХI -XII ст. 4. 

Зводили артілі будівельників, методом «спроб і помилок». Насправді, майстри 

навчалися в кращих монастирських школах та університетах; отримання знань 

та практичних навичок відбувалася за принципом «майстер-учень», командна 

робота з використанням психологічних практик налаштування на кінцевий 

результат, свобода обміну інформацією всередині групи, системна організація 

будівництва під керівництвом бізнес-менеджерів (абатів, ченців та ін.). 5. 

Володіли «таємним» знанням. Насправді, мало місце набуття єдиного 

синтетичного знання (філософія + теологія + логіка + математика + психологія 

+ музикознавство + акустика + світло- і кольорознавство + хімія + механіка + 

матеріалознавство та ін.). 

Загальні підходи у використанні теорії, організації та зведенні при 

формуванні архітектурного простору у XII -XIII ст. та поч. XXI ст. 1. 

Свідоме застосування фрактальних закономірностей для посилення впливу; 

повторення і вкладеність подібних елементів співзвучна людському 

сприйняттю; мозок віддає перевагу фрактальним структурам. 2. Параметрична, 

геометрична основа, тріангуляція в пропорціонуванні, конструюванні, зведенні, 

декоруванні. 3. Відділення форми від функції; пріоритетна ціль - вплив та 

враження, а не  корисність та утилітарність. 4. Верховенство візуального 

образу; створення нової мови, зовсім інших засобів і прийомів, відмінних від 

«класики». 5. Розділення структури і оболонки; атектонічність; то, що 

всередині не обов'язково прочитується ззовні, на фасаді. 6. Цілеспрямована 
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зміна масштабу сприйняття простору людиною; зорове представлення об'єкту 

не збігається з реальною об’ємна-просторовою структурою. 7. Свідоме 

використання світла, як повноправного архітектурного прийому; світло, перш 

за все, застосовується як повідомлення. 8. Свідомий синтез мистецтв для 

створення когнітивного ефекту - форма, декор, скульптура, світло, колір, 

фактура, живопис та ін. - не як прикраса і доповнення, а як органічне ціле з 

об’ємна-просторовим та конструктивним рішенням. 9. Естетично-інформаційна 

перенасиченість різноманітних, але взаємопов'язаних повідомлень створює 

приголомшливий ефект співпереживання архітектурного простору 

реципієнтом. 

Можна описувати архітектурні та конструктивні прийоми, простежувати 

стилістичні запозичення і етапи розвитку готики, але рання готика (т.з. 

цистерціанська) не схожа ні на те, що було до неї, ні на те, що будувалося 

потім. В ній більше спільного з сучасною архітектурою епохи цифрових 

технологій та інформаційної революції, а саме: в методах проектування на 

основі математики і геометрії; в способах зведення і організації на основі 

системного підходу; в приматі нематеріального призначення архітектури над 

утилітарним; в естетизації конструкцій, в просторової складності, 

фрактальності, параметриці і використанні світлових ефектів, в інформаційній 

надмірності для посилення впливу на почуття людини; і нарешті, таємничості, 

незрозумілості. Питання «навіщо?» і «як?» виникають самі по собі. 

 

 

 

УДК 721.011.12 

ПРИЙОМИ АРХІТЕКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКУВАЛЬНО-

ПЕРЕСАДОЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Коваленко Анна Максимівна студентка кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі, Київський національний університет будівництва та 

архітектури 

 

На сьогоднішній день однією з найактуальніших проблем є транспорт, а 

саме його кількість. Постійне зростання виробництва та продажу автомобілів 

призводить до перевантаження дорожньо-транспортної системи -  найяскравіше 

простежується ця проблема в межах великих міст. Зростання кількості 

автотранспорту, а саме персонального, викликає ряд наслідків, таких як: 

погіршення стану дорожнього покриття, забруднення навколишнього 

середовища, підвищення середніх температурних показників (найбільш 

помітно в літній сезон у межах міста) та ін.  

Також наявна тенденція переселення міського населення за межі міста – 

зростає кількість приміських поселень (котеджні містечка, дачні масиви, тощо), 

а також постійне нове будівництво житлових будівель в наближених до 

мегаполісу міст та поселень міського типу. Це призводить до посилення потоку 

автотранспорту в періоди активності явища маятникової міграції – в години пік 

вранці та ввечері. При цьому основне розташування осередків місць роботи 
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знаходяться в центральній частині міста, що викликає утворення заторів у 

напрямку «до» та «від» роботи вранці та ввечері відповідно.  

Якщо розглянути дане питання на прикладі міста Києва, то згідно 

досліджень щодня в ранкову годину пік (з 7 по 10 ранку)  в межі міста заїжджає 

68,2 тисячі легкових автомобілів – з них транзитний транспорт складає 

максимально 5%, що істотно  не впливає на розрахунки.  

Основними шляхами є дороги міжнародного значення. На вулицях, що є 

складовою частиною цих магістралей, розташовані кінцеві станції 

метрополітену – Теремки, Бориспільська, Лісна, Житомирська.  

Якщо використовувати міжнародний досвід, то для вирішення питання 

перевантаження дорожньо-транспортної системи в години пік доцільне 

використання паркувально-пересадочних комплексів.  

Такі комплекси являють будівлі та споруди, в яких розміщені приміщення 

паркінгу різного типу, розташовані поблизу зупинок громадського транспорту.  

За типом паркінги можуть буди різних типів: наземні, підземні, 

комбіновані, або розміщені на даху чи експлуатованій покрівлі. Також можливе 

розміщення будівель таких комплексів в різних конфігураціях відносно 

транспортної інфраструктури: окремо розташовані, прибудовані до існуючих 

споруд, збудованих в складі дорожньо-транспортної системи. На сьогодні 

також доцільне використання автоматизованих паркувальних систем, що 

спрощують та прискорюють процес.  

Паркувально-пересадочний комплекс передбачає процес зміни вида 

транспорту з персонального на громадський чи більш доцільний для 

пересування в межах міста (наприклад, велосипед, електросамокат и 

гіроскутер). Також в межах комплексу можливе розташування пунктів 

автосервісу, прокату велосипедів, електротранспорту та необхідного знаряддя.  

На сьогодні паркувально-пересадочні комплекси є необхідними для 

поліпшення ситуації транспортної структури міст.  

 

 

УДК 72.01 

ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРНОЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ВПЛИВ 

СУЧАСНИХ ВИПУСКНИКІВ АРХІТЕКТУРНИХ ВУЗІВ 

НА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Федченко Марія Миколаївна, студент 4 курсу групи АРХ 44-Б, спеціальності 

архітектура та містобудування;  
Семироз Ніна Григорівна, к.арх., доцент кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування Київський національний університет 

будівництва та архітектури. 

 

.Актуальність теми доповіді.  

Особливе значення в даний час набувають питання підвищення рівня 

підготовки фахівців в архітектурній освіті. Динаміка сучасного життя, стрибок 

у розвитку будівельних конструкцій і технологій, відірваність освіти від 

виробництва - все це веде до того, що випускник архітектурного університету 
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не відповідає сучасним вимогам професіонала. Студенти, що приходять на 

виробництво, в проектні організації доводиться пізнавати професію майже з 

нуля. 

Мета доповіді. Провести дослідження, вплив сучасної освіти у 

архітектурних вузах різних країн та нашої, запропонувати альтернативних 

розвиток сучасної системи освіти для покращення умов та методів навчання. 

Основні результати дослідження. Від архітекторів в нашому житті 

залежить дуже багато. В першу чергу безпека житла. А слідом - не менш 

важливі для сучасної людини зручність і краса, причому не тільки свого 

будинку, але і всього середовища. 

Професіоналами не народжуються, ними стають, а університет – місце, яке 

перш за все дарує талановитій людині розвиток, шлях і напрямок до розвитку 

свого таланту. 

На нашу думку, сучасна освіта у вищих навчальних закладах, де 

виховують людей творчих професій потребує більшої уваги, адже за 

прогнозами спеціалістів, архітекторів-практиків, на жаль, професію може 

очікувати криза. Випускаючись з вищих навчальних закладів, частіше студент 

не має достатньо практичних знань. Тому і ними у світ реалізовуються проекти 

ще «сирі», не завжди грамотно архітектурно продумані та сформовані, але 

замовник диктує що і як. Результатом цього ми отримуємо архітектурне 

середовище, в якому не хочеться жити та знаходитись. Тому питання 

підготовки фахівців і вплив їх на наше оточення дуже взаємопов'язані процеси. 

Головними проблемами сучасної освіти у вищих навчальних закладах 

архітектурного напряму: 

1. Негнучкість навчальної програми з підготовки архітекторів (увага більш 

приділяється інженерним спеціальностям, нестача наповнення освітньої 

програми творчими та розвиваючими творчий потенціал майбутнього 

спеціаліста напрямками). 

2.Мала кількість практики студентів на реальних об’єктах. На прикладі 

закордонних вишів ми можемо спостерігати як студенти мають архітектурну, 

хоча б мінімальну, практику. Знаходячись на об’єктах, відчуваючи реалії своєї 

майбутньої професії, студенти дійсно швидше б адаптувались до умов праці, а 

також отримували би більший досвід та знання. Адже усю отриману теорію у 

вузах варто було би реалізувати на практиці починаючи вже з першого курсу. 

Тому шляхами вирішення даного питання є: 

1. Співпраця вузів з реальними замовниками, архітектурними бюро і 

девелоперами, надаючи можливість студентам дійсно розвиватись та 

отримувати досвід на реальних об’єктах. 

2. Впровадження обов'язкових колективних студентських проектів. Виконуючи 

проекти разом цілими майстернями, студенти краще б були підготовлені до 

подальшої роботи у колективі, бюро, команді разом з іншими спеціалістами 

нашої сфери. 

3. Розвиток системи грантів, аби студенти мали більший стимул для 

саморозвитку та навчанню. 
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4. Запрошення до вузів суміжних фахівців для проведення коротких курсів з 

розвитку навичок ведення бізнесу, ведення менеджменту, які є невід’ємною 

складовою у нашій професії. 

5. Виділення додаткових годин в програмі навчання для дослідження 

навколишнього архітектурного середовища, як чинника, що впливає на 

життєдіяльність людини.  

Висновки: Аналізуючи сучасну архітектурну систему освіти можна 

зробити висновок, що перш за все студентам необхідна більша кількість 

практичних навичок, задля того, аби ще на навчальному етапі отримувати 

реальний досвід, аби у майбутньому реалізовувати свої проекти як професіонал, 

архітектор, який змінює життя та середовище людей і суспільства на краще!  

 

 

 

УДК 72.01 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ВУЗЛІВ  

Баранецький Андрій Олегович, аспірант, Національний авіаційний 

університет, м. Київ, Україна 

 

Розрахунки несучих залізобетонних конструкцій вузлів будівель та 

споруд можна класифікувати за двома основними напрямками визначення 

їхнього напружено-деформованого стану (НДС) – аналітичні та чисельні 

методи. 

Теоретичні основи аналітичних методів ґрунтуються на методах 

будівельної механіки стрижневих систем [1], теорії пружності і теорії 

складених стрижнів [2] як для плоско напружених, так і для об'ємно-

просторових конструкцій. Основним завданням є складання і вирішення систем 

рівнянь – алгебраїчних або диференціальних відповідно для стрижневих та 

інших конструкцій. 

За допомогою аналітичних методів створені відповідні розрахункові 

таблиці і графіки, які полегшують визначення НДС окремих конструкцій та їх 

систем. На основі цих методів розроблені практичні вказівки, інструкції та 

рекомендації, які враховують особливості різних типів будівель та споруд і 

відповідно застосовуються для їхнього розрахунку [3]. Аналітичні методи 

виступають також у якості однієї з теоретичних складових чисельних методів. 

Чисельні методи включають, наприклад, матричний метод розрахунку 

стрижневих систем, метод сіток для розрахунку плоских і об'ємних 

конструкцій, метод стрижневої апроксимації суцільних систем, метод 

скінчених елементів (МСЕ), придатний для розрахунків будь-яких конструкцій 

[4 і ін.]. Основна перевага чисельних методів полягає в їхній універсальності, 

тобто придатності до розрахунків будь-яких конструкцій, незалежно від 

навантажень, граничних умов, локальних і різких змін характеристик 

жорсткості та ін. 

 
 робота виконана під керівництвом д.т.н., доц. Яковенка І.А. 
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Відсутня принципова різниця у розрахунках плоских і просторових 

систем. Залежно від обраного методу приймається розрахункова модель 

конструкції. Відповідно до існуючої класифікації розрізняють дискретні, 

дискретно-континуальні і континуальні розрахункові моделі несучих систем 

будівель. 

До дискретних моделей відносять системи, які складаються з дискретно 

розташованих стрижневих елементів і зв'язків (наприклад, ригелів і колон 

каркасу), а також умовно розбивають стрижневу конструкцію (плоску або 

об'ємну) на дискретні частини (наприклад, на основі стрижневої апроксимації 

або на скінченні елементи). Отримана система аналітично може 

розраховуватися для стрижневих елементів, а чисельно – при будь-якій схемі 

розбивки. 

У дискретно-континуальних моделях зберігається або умовно 

вводиться континуальність елементів і швів уздовж однієї з координатних осей 

при збереженні або умовному створенні дискретності за іншими осями. Модель 

створена для реалізації теорії складених стрижнів аналітичним методом [2], але 

іноді використовується і при розрахунках чисельними методами. 

Континуальні моделі розглядають систему будівлі або її окремі частини 

як багатоступеневу призматичну оболонку, яка розраховується аналітичними 

методами теорії пружності. Розрахунок всієї будівлі за цією моделлю вимагає 

значних спрощень, тому може виконуватися тільки як попередній. Найбільший 

розвиток отримали методи з фізичною дискретизацією, так як вони наочніше 

відображають дійсну роботу споруди. При цьому розбивка плоских і 

просторових конструкцій за МСЕ краще моделює їхні реальні властивості, ніж 

уявлення континіумів за допомогою стрижневих систем, але плоскі і просторові 

скінченні елементи володіють великою кількістю ступенів вільності, і, отже, 

вимагають для їхнього опису більш високого порядку систем лінійних рівнянь. 

Тому спочатку розвивався метод стрижневої апроксимації, у якому отримані в 

результаті дискретизації стрижневі системи вирішувалися класичними 

методами будівельної механіки. 

Проведений аналіз напружено-деформованого стану конструкцій вузлів 

каркасних систем та методів їхнього розрахунку показує, що сумарний вплив 

податливості вузлових з’єднань та сполучень на визначення зовнішніх зусиль 

між несучими підсистемами є вельми великим і ще доволі не в повній мірі 

враховується при виконанні практичних розрахунків несучих каркасів будівель 

та споруд за просторовими розрахунковими моделями [4].  

Цілком очевидним є те, що одним із найважливих напрямків 

вдосконалення розрахункових моделей вузлів сполучення є більш глибоке 

дослідження механізмів взаємодії збірних елементів у несучих підсистемах і 

розробки методів кількісної оцінки податливості вузлових сполучень та їхній 

вплив на міцність, тріщиностійкість і деформативність багатоповерхових 

несучих залізобетонних каркасів будівель та споруд. 
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УДК - 378 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ 

Харченко Анастасія Андріївна, студент 4 курсу, групи АРХ 44-Б, 

спеціальності архітектура та містобудування; 

Семироз Ніна Григорівна, к. арх., доцент кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування Київського національного університету 

будівництва та архітектури 

 

Актуальність теми доповіді. 

На сьогоднішній день система освіти в Україні є досить неупорядкованою 

в цілому і має безліч проблем у втіленні положень Болонської системи: 

відсутність можливості вибору предметів, фіктивна система оцінювання ECTS, 

відсутність достатньої поінформованості студентів щодо їх прав та обов’язків у 

сфері освіти, некомпетентність викладачів тощо. Архітектурна освіта окрім 

того має проблеми на кшталт відсутності зв’язку між предметами. Актуальність 

доповіді полягає у необхідності реформування системи освіти в Україні задля 

покращення рівня життя. 

Мета доповіді. 

Метою доповіді є обґрунтування використання системного підходи як 

головного інструменту для покращення архітектурної освіти. 

Основні результати дослідження. 

Навчання на архітектурному факультеті головного архітектурного вищого 

навчального закладу країни дозволяє ґрунтовно осмислити архітектурну освіту 

в Україні. Болонська система передбачає три типи навчальних 

предметів: обов’язкові для спеціальності, варіативні і курси на вибір, в  

українській архітектурній освіті такий підхід застосовують лише частково, або 

не застосовують взагалі. Це призводить до наявності великої кількості 

суміжних та загальноосвітніх предметів, котрі сприяють не загальному 

розвитку студента, а великим витратам часу та фактичному заміщенню 

предметів за спеціальністю.  
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Системний підхід, метод, в основі якого лежить пізнання об'єктів як 

систем, дає змогу переглянути необхідність певних дисциплін та залишити 

обов'язковими лише ті, які безпосередньо стосуються отриманню професії 

архітектора і, окрім того, за рахунок зменшення кількості навчальних проектів, 

збільшити якість їх виконання.  

Архітектурні проекти слід розглядати не лише з точки зору планувальної 

структури, але й з огляду на оточення, конструкції, основи композиції, вплив на 

екологію, інклюзивність, оформлення креслень тощо. Такий підхід до 

архітектурного навчання використовують закордоном: весь навчальний рік 

студенти виконують один проект і проходять усі стадії розробки від 

різноманітних досліджень до створення повноцінного портфоліо проекту. 

Також на якість освіти впливає інформатизація, яка розпочинається з 

комп`ютерізації й супроводжується розробкою спеціального програмного 

забезпечення. Творча діяльність архітектора потребує графічного вираження 

задуму. Тому важливо опанувати основи комп`ютерно-графічних технологій з 

застосуванням спеціалізованих графічних редакторів, навчитись розв’язувати 

професійно-оріентовані і фахові завдання у середовищі спеціалізованих 

інструментальних програмних засобів, таких як: AutoCAD, ArhiCAD, Adobe 

PhotoShop, 3D Max та подібні.  Програмне навчання та комп’ютерна підтримка 

навчального процесу впливає на якість навчання та ефективність навчального 

процесу. 

Висновки. 

Як тільки студент на особистому досвіді у результаті досліджень та 

архітектурних пошуків віднайде зв'язок між компонентами проекту, 

переконається у необхідності дотримання будівельних норм, бережливого 

ставлення до природи, гармонізації архітектурного середовища, якість не тільки 

архітектурної освіти, а й архітектури у країні значно зросте. 

 

 

УДК 712.4 

ЩОДО ПИТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СТРУКТУРИ ПАРКОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Олексійченко Надія Олександрівна, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; 

Гатальська Надія Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Функціоналізація урбосередовища, що панувала в містобудуванні 

упродовж ХХ ст., призвела до порушення композиційної цілісності сучасного 

міського простору. Парки, як його частина, також зазнали втручань, що 

призвело до зменшення площі насаджень, насичення паркової території 

архітектурними елементами розважально-обслуговуючого характеру без 

врахування композиційних та естетичних аспектів. Однак, поряд із наявністю 

науково обґрунтованого поняття композиційної структури міського середовища 
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(Г. О. Осиченко, 2006, 2008), поняття, власне, композиційної структури 

паркового середовища залишилося неозначеним.  

Наближеним за своїми ознаками є поняття об’ємно-просторової структури 

ландшафту (Курбатов Ю. И., 1988), архітектурно-планувальної композиції та 

планувальної структури (Кучерявий В. П., 2005; Боговая И. О., Фурсова, 1988), 

але всі вони характеризують організацію матеріальних компонентів, образна 

система паркового середовища та людина як суб’єкт її сприйняття і 

формотворення лишаються поза увагою. 

Узагальнюючи проведені аналітичні дослідження наукових джерел 

літератури щодо питань дослідження різних аспектів паркового середовища і 

власні багаторічні напрацювання в області оцінювання матеріальних 

компонентів ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення 

(Н. В. Гатальська, Я. О. Лазаренко, 2012; О. Г. Кривенко, 2012; 

Н. В. Гатальська, 2018; Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська, 2018) їх 

композиційної організації (Н. В. Гатальська, М. В. Крачковська, 2012; 

Н. В. Гатальська, М. С. Мавко, 2017; Н. В. Гатальська, 2019), підходів до 

проектування, реконструкції та відновлення (Н. В. Гатальська, 2008; 

Н. В. Гатальська, 2009; Н. В. Гатальська, 2010), а також аналізу 

містобудівельного, культурно-історичного, природоохоронного та 

ідеологічного значення парків (Н. В. Гатальська, 2009; Н. О. Олексійченко, 

Н. В. Гатальська, 2012; Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська, М. О. Гричук, 

2013; Н. О. Олексійченко, Н. В. Гатальська, 2015; Н. В. Гатальська, 2017; 

Н. В. Гатальська, 2018) сформульовано поняття композиційної структури 

паркового середовища, яка може бути визначена як категорія композиції, що 

описує кількісне та якісне наповнення, просторове розміщення компонентів 

паркового середовища, спосіб та характер взаємозв’язків між елементарними 

складовими в межах матеріальної та образної систем, їх ієрархічних рівнів, що 

формують цілісний усвідомлений образ відповідно до функції, тематики, 

стилістики парку та задовольняють потреби людини. В свою чергу, опис 

елементарних компонентів матеріальної системи, а також особливості їх 

структрурної організації широко висвітлено в літературі (Курбатов Ю. И., 1988; 

Кучерявий В. П., 2005; Кучерявий В. П., Дудин Р. Б., Левусь Т. М., 2014, 

Лихачев Д. С., 1981; Вергунов А. П., Горохов В. А., 1996; Боговая И. О., 

Фурсова Л. М., 1988). Значно меншу увагу було приділено образній системі – її 

структурі, значенню та принципам формування, які, головним чином, 

сфокусовані довкола архітектурних об’єктів та урболандшафтів (Jankovic N., 

2017; Gregotti V., 2009; Трошкіна О. А., 2011; Иконников А. В., 1988). Однак, 

паркове середовище, як частина композиційної структури міста, що 

нероздільно пов’язане з ним його функціональною і образною системою є 

(поряд з архітектурою) носієм інформації, яка була закладена при його 

формуванні, актуалізується при сприйнятті та впливає на свідомість.  

Відповідно до проведених досліджень парків Києва та результатів аналізу 

наукових джерел літератури виявлено ієрархічність композиційної структури 

паркового середовища та важливість аналізу взаємозв’язку матеріальної та 

образної систем, які і формують цілісну композицію. В результаті виділено 
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чотири рівня композиційної структури паркового середовища: мегарівень – 

парк загалом; макрорівень – фрагмент паркової території, обмежений 

ландшафтно-візуальною одиницею; мезорівень – пейзажна картина; 

мікрорівень – композиційна домінанта ландшафтно-візуальної одиниці або 

пейзажної картини, композиційний акцент тощо. Композиційна організація 

елементів окремих рівнів може бути автономною (Маріїнський парк) або 

поєднаною за допомогою візуальних зв’язків або / та системи символів (парк 

«Слава»). В цьому контексті варто зауважити, що незалежно від того чи 

композиція нематеріальних форм була сформована усвідомлено чи паркова 

територія організовувалася лише як матеріальний комплекс – сприйняття 

людиною на психоемоційному та соціокультурному рівнях все одно 

відбувається, але не завжди сприймається як цілісна естетична та інформаційна 

система. 

Порівнюючи сприйняття архітектурного середовища, як найближчого за 

своїми особливостями до паркового, варто зауважити на постійному розвитку 

останнього, який визначається просторово-часовими характеристиками, що 

пов’язано із постійною зміною пейзажів, обумовленою сезонною динамікою та 

життєвим циклом рослин. Матеріальна система паркового середовища постійно 

змінюється, що унеможливлює одночасну наявність певного і кінцевого образу, 

а є безперервною послідовністю станів, кожен з яких має вирізнятися 

естетичною привабливістю, ясністю прочитання та інформативністю. 

Відповідно, територія паркових об’єктів, як частина міського середовища може 

розглядатися як «культурна конструкція», яка є носієм інформації, що 

закладалася при формуванні, актуалізується при сприйнятті та впливає на 

свідомість через образну систему. В свою чергу, основною структурною 

складовою образної системи є інформаційна структура, яка пов’язана із 

повідомленням, що закладено при формуванні об’єкту та обумовлює 

застосування різних засобів донесення інформації – прямих та 

опосередкованих, зокрема знаків. Отже, інформаційна структура паркового 

середовища – структурний елемент образної системи, що характеризує 

інформаційне повідомлення, засоби його донесення (знаки) та їх ієрархічну 

побудову. 
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УДК 711.168:625.089.4(045) 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РЕВІТАЛІЗАЦІЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА КИЄВА 

(НА ПРИКЛАДІ ХРЕЩАТИКА ТА МАЙДАНА НЕЗАЛЕЖНОСТІ) 

Кафедра ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА: 

Казимірський Владислав Борисович, доцент; Панченко Тамара Федотівна, 

професор, завідувач кафедри; Яценко Віктор Олександрович, професор; 

Гошовська Віталіна, магістр. 

 

В останні десятиліття регенерація стародавніх вулиць та площ стала 

поширеною практикою у багатьох європейських країнах. Ця зумовлена 

традицією тенденція пов’язана з метою не лише естетичного перетворення 

міського середовища, відтворення «духу місця», але й створення 

впорядкованого, сприятливого для жителів і гостей міста культурно-

естетичного простору. Саме ці питання були головними на виставці «Новий 

урбанізм. Європейське місто у 21 столітті» (Франкфурт на Майні, 2009). 

Історія ревіталізації головних вулиць та площ у європейських країнах 

представлена прикладами таких видатних архітектурних комплексів, як 

«Єлисейські поля» у Парижі, «Ла Рамбла» у Барселоні, «Пікаділлі» у Лондоні 

та багатьма іншими. Це надзвичайно складні в історичному, культурологічному 

та функціональному відношенні цілісні об’єкти містобудівного проектування, 

основними принципами якого є дотримання вимог поліфункціональності – 

створення соціального простору для широкого спектру громадських послуг, 

масових культуро-політичних заходів, відзначення державних подій тощо; 

забезпечення доступності для всіх категорій населення – формування 

інклюзивного та безбар’єрного середовища, а також створення умов для всіх 

мешканців і гостей міста.  

Архітектурно-планувальні перетворення у процесі ревіталізації таких 

об’єктів, безумовно є головними, але ефективними є також різні засоби 

благоустрою, застосування мобільного обладнання, створення візуальних 

інсталяцій тощо.  

В Україні є багато вдалих прикладів реконструкції та оновлення окремих 

частин міст Львова, Одеси, Чернівців та інших.  

Сьогодні найбільш гостро стоять питання ревіталізації центральної 

частини столичного міста – Києва, враховуючи як його давню історію, так і 

буремні події останніх років. Зауважимо, що єдиної концепції подальшого 

розвитку вулиці Хрещатик та площі Незалежності практично немає; чітко не 

визначено архітектурно-будівельні традиції, непорушність композиційних, 

просторових та стилістичних особливостей існуючої забудови, що брутально 

змінюється новим будівництвом. 

Отже, вирішення архітектурних проблем Хрещатика та площі 

Незалежності можливе тільки за умов проведення комплексного наукового 

дослідження, яке б охоплювало такі завдання: 

а) історична періодизація розвитку цієї частини міста; 

б) виявлення стилістичних особливостей забудови ХІХ-ХХ ст.; 
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в) створення інформаційної системи щодо втрачених об’єктів забудови; 

г) визначення специфіки Хрещатика та площі Незалежності як охоронної 

центральної частини столичного міста, де окрім існуючих будівельних вузлів 

формуються нові, у тому числі такі, які порушують унікальну архітектурно-

ландшафтну композицію цього об’єкту. 

Слід зазначити, що дослідженнями історії та практикою планувальної 

організації вул. Хрещатика займалися такі фахівці як О. Власов, 

А. Добровольский, С. Кілессо, А. Матушевич, В. Чепелик та інші.  

У роботі «Архітектурно-просторові особливості формування вулиці 

Хрещатик в Києві» (Г. Шевцова) визначено містобудівні характеристики та 

надано опис історичної забудови вул. Хрещатик. Специфічними чинниками 

Києва в цілому і Хрещатика зокрема є такі особливості: топографічні (злиття 

трьох пагорбних частин); географічні (долина між частинами міста), 

транспортні (міграція населення з інших районів міста). 

Що стосується історичної періодизації, вона охоплює офіційно три 

періоди (перший – з кінця XVIII ст. до 1870 р., другий – з 1870 – до 1940-х рр., 

третій – з 1940-х рр. до кінця ХХ ст.). Перший період розвитку Хрещатика – це 

наявність садибної незамкненої забудови, переважно житлової 2-3 поверхової, 

залучення до композиції вулиці природного рельєфу та зелених насаджень; 

другий період розвитку – це стихійне формування рантової фасадної забудови, 

підвищення поверховості будівель до 4-7 поверхів та ущільнення території, 

третій період розвитку – це розширення вулиці Хрещатик (до 75 м), збільшення 

масштабу та поверховості забудови (до 9-11 поверхів), зміна композиції вулиці 

на асиметричну за рахунок організації пішохідного бульвару, створення 

системи окремих архітектурно-просторових комплексів з включенням 

оточуючого ландшафту. Стилістика забудови Хрещатика різноманітна: від 

класицизму, модерну, конструктивізму до еклектики та інших течій. 

За станом на нинішній час Хрещатик і Майдан Незалежності окрім 

стаціонарної забудови зайняті об’єктами підприємницької діяльності, сезонної 

торгівлі та рекламними засобами.  

На основі вивчення історичного розвитку та існуючої містобудівної 

ситуації вул. Хрещатик та площі Незалежності запропоновано варіанти 

ревіталізації ландшафтно-архітектурного простору цих об’єктів (магістр 

В. Гошовська, керівник В. Казимірський), що представлено на рис. 3, 4, та 

оновлення окремих фрагментів забудови. 

Результати даного конкретного магістерського дослідження можуть мати 

значну практичну цінність як методичного підходу до виконання подібних 

проектів для різних частин історичних міст та як окремого ескізного варіанту 

оновлення центральної частини міста Києва при здійсненні подальших 

науково-дослідних та проектних розробок щодо ревіталізації її унікального 

архітектурно-ландшафтного комплексу, який за наявності політичної волі та 

відповідної кваліфікації українських архітекторів може бути внесений до 

списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
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УДК 721.02:004.94 

АРТ-ЦЕНТР ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ ОБ’ЄКТ 

Костюченко Ольга Анатоліївна, ст.викладач кафедри архітектури, 

Національний авіаційний університет 

 

Розвиток «інтелектуальної, адаптивної архітектури» базується на 

дослідженнях кібернетики в напрямку створення машин, що здатні до 

саморегуляції та адаптації, а також засобах їх контролю та комунікації. В 

архітектурі цей напрям запровадив В. Броуді в дослідженні «Проектування 

інтелектуальних середовищ». Такі вчені як  Р.Грегорі, Е.Гамбріг, Т.Хол, 

Д.Брюгес, К.Леунд, Ф.Айрес, Дж.Фрейзер вивчали можливості інтерактивних 

систем в архітектурному середовищі, які можуть самонавчатися і 

демонструвати зростання рівня інтелекту. Сьогодні дослідження і розробки 

«інтелектуальної» архітектури проводяться в комерційних компаніях, творчих 

лабораторіях та університетах. 

Інформаційний підхід в архітектурі визначається як взаємозв’язок двох 

просторів – архітектурного та інформаційного для створення ультрасучасного 

простору, який має такі характеристики: інтерактивність, віртуальність, 

адаптивність, мобільність. Архітектура як інфопростір - це структурна модель, 

що лежить в основі механізму формування сучасного підходу до 

архітектурного проектування, заснованого на аналітичної систематизації 

факторів і раціонального використання можливостей сучасних цифрових 

технологій. 

Арт-центр як архітектурна система являється структурною організацією, 

яка має властивість змінюватися, адаптуватися і трансформуватися. На 

функціональному рівні можливість трансформації планувальних елементів та 

використання саморегулюючих інженерних систем. На планувальному рівні – 

проектування гнучких планувальних просторів, застосування каркасних 

конструктивних систем та параметричних конструкцій. Адаптивність обємно-

просторового рішення забезпечують можливості трансформації огороджуючих 

конструкцій та об’ємів будівлі; використання біонічних та нелінійних форм; 

застосування кінетичних, динамічних, параметричних та медіа-фасадів. 

Розглянемо приклади застосуваня різних видів інтерактивності в 

архітектурі до мистецькиз закладів, зокрема арт-центрів. 

Інтерактивність, що відбувається за рахунок світла та кольору (медіа-

архітектура). Використання медіа фасадів в мистецьких закладах дозволяє 

поєднати процеси, що відбуваються всередині будівлі з навколишнім 

середовищем. Найбільш яскравими прикладами використання медіа - фасаду це 

Музей мистецтв в Граці (Австрія) та реконструкція арт - центру Kimball, 

розташованого в Парк-Сіті (Юта, США). 

Інтерактивність, що відбувається за рахунок конструкцій та форм 

(адаптивна та кінетична архітектура). Нові можливості «адаптивної» 

архітектури демонструють авангардні павільйони архітектурних виставок, 

сучасні музеї, наприклад, павільйон, що імітує хмару на EXPO 2002 в 

Швейцарії  або інтерєр та експозиція галереї «Tate Modern» 
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Інтерактивність, що відбувається за рахунок простору та інтеграції 

(розмита архітектура). Прикладом є Wexner Center for the Arts природні форми 

якого (у вигляді платформ штучного рельєфу) поєднуються разом зі 

структурним геометричними формами (вертикальні домінанти - форми у 

вигляді розколотих труб). Комплекс Векснер-центру не має чітких меж, 

розчиняючись у вкрапленнях зелені, проникаючи в оточення декоративними 

структурами і каскадами терас, символізуючи невизначеність кордонів 

сучасного мистецтва. 

Інтерактивність, що відбувається за рахунок віртуальної реальності та 

ВІМ технологій (віртуальна архітектура). Архітектурні «адаптивні» системи 

можуть існувати - у віртуальному просторі і реальному світі. У віртуальному 

просторі діалог «об'єкт-людина» відбувається за допомогою мережі Інтернет - з 

вільним доступом з будь-якої точки світу, наприклад, віртуальний музей 

Гуггенхейма студії «Асимптота». Віртуальний музей Гуггенхайма не тільки 

забезпечив глобальний доступ до колекцій, архівів і службам музею 

Гуггенхайма, а й дозволяє віртуальному відвідувачеві пережити новий 

просторовий досвід. В епоху інформаційних технологій створюється новий 

архітектурний простір, в якому відтворюється «природне середовище» на 

принципово новій основі.Форма і функція як характеристики архітектурних 

обєктів доповнюються віртуальними компонентами. 

Інформаційний ресурс є соціально-інтегруючим фактором.На сучасному 

етапі суспільного розвитку глобальне значення має формування 

комунікативних зв'язків як найважливіших елементів соціокультурного 

простору,що впливають на формування всієї системи духовних цінностей і 

потреб людства. Цей процес має складний взаємозв'язок з інтенсифікацією 

спілкування та змінює уявлення про те, де закінчується віртуальність і 

починається реальний світ. 

 

 

УДК 711.331.1 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЕМОЭКОСИСТЕМЫ 

Джан Синь Му, аспирант кафедры информационных технологий в 

архитектуре Киевский национальный университет строительства и 

архитектуры;  

Товбыч Валерий Васильевич, профеcсор, доктор архітектури, завідувач 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва та архітектури. 

 

Демоэкосистема – это искусственная экологическая система расселения 

типа «население – среда». Слово «демоэкосистема», которое впервые ввёл в 

научный обиход докт. архит. проф. Лаврик Г.И., состоит из трех частей: 

«демос» (в переводе с греческого «народ», «население») + «эко» (сокращенное 

слово «экология») + «система» (указывает на то, что структурообразующие 

компоненты «население» и «среда» демоэкосистемы взаимообусловлены, 

взаимозависимы и работают как единый живой организм). Авторами 
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отмечается особенность работы, демоэкосистемы в условиях Китая. Она 

работает с экстремальными показателями «демос» и «эко». На наш, взгляд 

интересно и следует рассмотреть работу системы  в таких пограничных 

экстремальных условиях. Есть гипотеза, что система будет работать по 

отличным от обычных правилам. Поскольку среда жизнедеятельности 

населения демоэкосистем может быть как естественной, так и искусственной, 

то в более детализированном виде демоэкосистема трактуется как 

искусственная экологическая система расселения типа «население – 

естественная среда – искусственная среда». Кроме того, как показал проф. 

Лаврик Г.И., каждой демоэкосистеме присущи четыре типа процессов: 

производственного, социального, рекреационного и коммуникационного. 

Демоэкосистемы бывают различных типов и в своей совокупности 

представляют некую строго упорядоченную  иерархическую структуру. Так, в 

рамках рассмотрения отдельно взятой страны эта иерархия представляет 7-

уровневую систему соподчинения: а) Генеральная схема расселения страны 

(условно: нулевой, верхний уровень иерархии); b) Крупные системы 

населенных мест без существенного преобладания  какого-либо из 

хозяйственных профилей (так называемые экономические районы страны; 

условно: первый уровень иерархии); с) Системы населённых мест с 

преобладанием какого-либо из хозяйственных профилей (области, группы 

областей, ТПК – территориально-производственные комплексы, АПК – 

аграрно-промышленные комплексы и т.п.; условно: второй уровень иерархии); 

d) Населённые места без явного доминирования какого-либо из хозяйственных 

профилей (многофункциональные места, областные центры и т.п.; условно: 

третий уровень иерархии); e) Населённые места с явным доминированием 

какой-либо из хозяйственных функций (промышленной, аграрной, 

рекреационной; условно: четвёртый уровень иерархии); f) Моно-

функциональные территориальные образования (производственные, 

селитебные, рекреационные зоны мест, посёлков городского типа и т.п. ; 

условно: пятый уровень иерархии); g) Элементарные моно-функциональные 

архитектурные системы (здания и сооружения производственного, бытового и 

рекреационного назначения, а также монофункциональная номенклатура таких 

объектов; условно: шестой уровень иерархии). 

Таким образом, имеем иерархическую N-шкалу уровней демоэкосистемы: 

 

N= {0; +I; +II; +III; +IV; +V; +VI}. 

Обобщение этой классической, 7-уровневой системы до уровня земной 

демоэкосистемы даёт зеркально симметричную шкалу:  

 

N= {0; –I; –II; –III; –IV; –V; –VI}. 

При этом над условным «нулевым» уровнем иерархии «Генеральная схема 

расселения страны» проявляются следующие уровни, сформированные по 

принципу реализации четырёх типов процессов, присущих демоэкосистемам: 

производственного, социального, рекреационного и коммуникационного. 
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УДК 72.01 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ НОРМУВАННЯ 

В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ 

Тромса Євгеній Вячеславович, аспірант кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі КНУБА 

 

Наразі параметричний метод нормування є превалюючим в системах 

регулювання архітектурно-містобудівної діяльності в економічно-розвинутих 

країнах. Параметрична модель регулювання в них дозволила ефективно 

вирішити три соціально-економічні задачі: 

1) Полегшення впровадження інноваційних технологій в реальне 

будівництво, звільнення від суворих обмежень або безальтернативності 

прийняття рішень при проектуванні в архітектурі та містобудуванні; 

2) Зниження вартості будівництва за рахунок альтернативних рішень, 

матеріалів та енергозберігаючих технологій; 

3) Зменшення бар’єрів у міжнародній торгівлі, обумовлене свободою 

суб’єктів у виборі засобів досягнення нормативної відповідності.  

В параметричній нормативній базі архітектурно-містобудівне 

законодавство містить норми обов’язкового виконання, тоді як засоби 

дотримання законодавства включають норми та стандарти добровільного 

застосування. 

Параметричні норми мають чітку структуру: 

1) Цілі або комплекс цілей нормативної вимоги; 

2) Функціональні вимоги до об’єктів нормування; 

3) Критерії оцінки характеристик об’єкту нормування. 

Найменш затратний і ефективний спосіб переходу до параметричної 

моделі регулювання полягає у вивчені, виборі та адаптації передового 

закордонного досвіду розроблення нормативних документів із врахуванням 

національних особливостей адаптації в державі. 

Існує два способи дотримання параметричних норм: метод прийнятних 

рішень та метод альтернативних рішень. Перший метод означає використання 

існуючих, як правило, розпорядчих нормативів, які витікають з параметричних 

вимог. Під другим методом мається на увазі, що прийнятні рішення це - лише 

одні з множини можливих засобів, які можуть бути використані для досягнення 

мети. Метод альтернативних рішень дозволяє застосувати інноваційні рішення. 

Однак, альтернативних рішень можуть бути допущені лише у випадку, якщо 

вони відповідають функціональним вимогам, вимогам безпеки і якості об’єкту 

нормування, або перевищують відповідні показники. 

Перевагами параметричних норм є структурна прозорість та 

ієрархічність, які виражаються в першу чергу високим ступенем інформування 

користувачів норм щодо цілей кожного положення та критерію. 

Отже, параметричний метод нормування в архітектурі та містобудуванні 

є найбільш прогресивним та гнучким методом нормування, який забезпечує 

введення інновацій, зниження вартості будівництва та подолання бар’єрів у 

сфері проектування та міжнародній торгівлі. 
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УДК 72.01 

СВІТЛО ТА АРХІТЕКТУРА 

Кондрацька Ольга Ігорівна,  аспірантка кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі Київського національного університету будівництва та 

архітектури. 

Товбич Валерій Васильович, професор, доктор архітектури, завідувач 

кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва та архітектури 

 

Одним із найважливіших компонентів у формуванні і експлуатації 

архітектурних об’єктів є світло. Казаков Г.В. виділяє три компоненти впливу 

світла на архітектуру. Це територіально-кліматичний, структурно-

архітектурний та спектрально-світловий. Прив’язка територіально-кліматичних 

показників регулюється нормуванням зон комфорту сонячної радіації і 

відповідно ДБНом В.25-28-2006 «Природа та штучне освітлення». Ці 

нормативи дещо скореговані з попередніх і перебрали на себе значну частину 

недоліків.  Це і інші за розмірами світлові перерізи вікон, і інші фізичні 

властивості склопакетів у заповненні вікон та істотні зміни в кліматі на Землі 

взагалі і Україні зокрема. На наш погляд, слід провести додаткові наукові 

дослідження щодо відповідності меж світло-кліматичних зон і відповідних 

параметрів - кількості сонячних днів та годин на рік, виникають сумніви щодо 

нормованих 375-415 дж/м.кв сонячної радіації за рік. Відповідно треба або 

змінювати межі зон, або збільшувати/зменшувати тривалість інсоляції 

житлових приміщень. При цьому слід враховувати, що світло ще і теплова 

радіація, а в сучасному архітектурно-будівельному просторі питання 

енергоощадності та енергоефективності займають чи не найголовніше місце. 

Разом з тим такі функціональні складові як розмір та матеріал заповнення 

віконних отворів, об’ємно-просторової композиції елементів фасаду – світло – 

власна тінь – падаюча тінь, їх інтенсивність і розмір мають суттєве значення у 

формуванні архітектурного образу, форми. Узгодженість нормативних 

світлових вимог із авторським задумом архітектора на нинішньому єтапі  

розвитку архітектури та процесу проектування має дещо формальний і 

суб’єктивний характер. А на наш погляд, в сучасних системах проектування є 

можливість в процесі роботи здійснювати взаємоконтроль і взаємоузгодження 

цих позицій. І це відповідає раніш зазначеному структурно-архітектурному 

компоненту, чи може точніше його елементу.  

Авторам бачиться можливість і доцільність включення і третього 

компоненту – спектрально-теплового. Тобто моделювання і прогнозування 

показників інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання сонця, і 

відповідні тепловий баланс, природне освітлення та стан архітектурного 

середовища вцілому.  

За формальними показниками можемо прогнозувати виникнення 

програмного блоку, як складової сучасних автоматизованих проектних 

комплексів за умовною назвою СВІТЛО+АРХІТЕКТУРА (С+А) 
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УДК 782.2 

Серьогін Юрій Іванович, професор кафедри основ архітектури та 

архітектурного проектування. КНУБА 

 «BAUHAUS 100» АБО ЯК СВЯТКУЮТЬ  

АРХІТЕКТУРНИЙ ЮВІЛЕЙ В НІМЕЧИННІ 

 

Анотація. Група українських архітекторів прийняла участь у 

святкуванні ювілею славетної архітектурної школи. Автор ділиться своїми 

враженнями з приводу відношення німецького суспільства до Архітектури та 

архітекторів. 

Більшість з нас повинна пам’ятати який вплив на нашу студентську 

свідомість мала інформація про німецьку архітектурну школу  «Bauhaus», 

засновану на початку ХХ сторіччя. 

Тільки тепер з вікової відстані ми усвідомлюємо той вплив на розвиток 

світової Архітектури, що заподіяли викладачі та випускники своїми 

теоретичними та практичними діями, скільки знакових шедеврів вийшло з під 

їхнього олівця! 

Умовно можна виділити три періоди становлення та існування 

школи:1919- 1923рр. м. Веймар,1923-1933рр. м Дессау,1991 по теперешній час 

м. Дессау. 

Bauhaus була заснована в 1919 році в Веймарській республіці, що була 

проголошена після розвалу кайзеровської Німечинни. І хоча в самій назві був 

означений напрямок діяльності, сталося так що школа стала кузнею майже всіх 

напрямків сучасного мистецтва – саме участь в ній таких видатних митців як 

Кандинський, Міс Ван Де Рое, Малевич,……….. говорить сама за себе.. 

Насправді своїми принципами викладання, відношенням до матеріалів їх 

властивостей та фактури, принципам композиції, співвідношення між графікою 

та колористикою ,між архітектурою та іншими відгалуженнями Мистецтва, 

започаткування  промислового дізайну і таке інше школа надала значний 

поштовх розвитку сучасного Мистецтва та синтезу її сестер та братів. З деяких 

причин, не суть важних для цієї статті у 1923р. школа перебазувалася в 

маленьке провінціальне містечко Дессау. Саме тут вона стала такою, якою її 

знає увесь світ. Саме тут напевно народилася ідея кампусу -території де 

студенти та викладачі викладають, вчаться, проживають, харчуються та 

проводять свій досуг. Важко переписати імена видатних архітекторів, 

художників, дизайнерів що викладали та отримали тут фах. Але не можливо не 

згадати імена засновників –Вальтера Гропіуса, Міс Ван де Рое та таких 

видатних учасників  цього міжнародного експерименту, як Геннес (Ганс Еміль) 

Мейєр, Ласло Махой-Надь та багато інш. Цього вересня  2019 року, ми, група 

українських архітекторів, мали нагоду відчути велику пошану та повагу, що 

приділили ювілейній даті держава і громадкість не тільки Німечинни, але й 

міжнародної спільноти. Ми відвідали постійно діючи музеї в Веймарі та Дессау 

(який щойно відкрила канцлер), спеціально побудовані для розповсюдження 

інфо про славетну школу та спеціальну виставку, що відкрили в залах 

берлінського музею сучасного мистецтва, відновлений та реконструйований 
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кампус архітектурної школи в Дессау, що активно функціонує і тим самим 

одночасно є живим музеєм. Пройшлися по навчальним класам та алеями парку 

з відновленими старими будівлями та новими учбовими корпусами, готелями –

гуртожитками, котеджами для професури та викладачів. Потік туристів та 

гостей – шанувальників настільки був величезний, що для того щоб попасти в 

Веймарський музей ми вимушені були відстояти довжелезну чергу – в 

результаті дістали квитки на останній термін!!! Експонати музею припорошені 

століттям майже всі впізнавані – майже все це ми бачили в світових виданнях 

раніше коли навчалися, коли працювали, коли відпочивали. Неможливо не 

згадати про навколишнє середовище, що обіймало та приймало участь у 

виховані учнів школи. Старовинний Веймар з оригінальною фортецею та 

церквами, середньовічними вуличками, площами та парками. та Дессау, не 

менш старовинний з його природнім середовищем та селянським побутом, 

позитивно вплинули на становлення та розвиток Bauhaus.В темні часи 

фашизму, в перші дні приходу до влади гітлерівці (1933h) закрили школу, 

розігнали по всьому світу викладачів та учнів, значна частина  яких емігрувала 

до Сполучених Штатів Америки та гідно влилася в американське суспільство, 

підняла буквально на неабияку висоту американську сучасну архітектуру. В 

теперішній архітектурній школі «Bauhaus», відновленій після другої світової, 

кожного року приймають на навчання на конкурсній основі близько 300 

претендентів рівня не нижче бакалавра, при цьому забезпечують їх 

комфортними умовами проживання та високого рівня викладання. Особо важно 

відмітити з якою любов’ю та толерантністю реставровані споруди школи часів 

Веймарської республіки, відновлені в найдрібніших деталях вплоть до ручок, 

механізмів відкривання хвірток і таке інше. Вражає які створені умови для 

повноцінної діяльності архітектурної школи такого рівня розташована в 

невеличкому провінціальному містечку і якою сучасною технікою вона 

обладнана. Ще більше вражає сучасний стан німецького суспільства, його 

повага та любов до Архітектури, шана до творців сучасної Архітектури, 

дбайливе відношення до пам’яток, цілеспрямованість та сталість діяльності 

держави по забезпеченню умов для розвитку Мистецтва та Архітектури у 

тому числі.  

На підтвердження цих слів наведу декілька прикладів, які ми побачили 

саме в цю поїздку: 

1. Військово-історичний музей Бундесверу в Дрездені, створений на базі 

бувшого арсеналу. Вражає задум, насиченість експозиції, дизайн доведення до 

свідомості глядача знарядь смерті. 

2.Відновлена Фрауенкірхе - головний собор Дрездена. Ця робота була 

розпочата в 50-х роках – пошук, специфікація, консервація та архівація 

залишків зруйнованної під час бомбордування часів другої світової війни 

церкви, кропітка робота за визначенням місця розташування кожного уламка і 

нарешті реставрація, облаштування. 

3.GruneZitadelle в Магдебургу за проектом славнозвісного австрійського 

художника Hundertwasser. 
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   ЛІРА-САПР 
програмний комплекс для розрахунку і проектування будівельних 

конструкцій 
 
ПК ЛІРА-САПР є компонентом BIM-технології та підтримує відкритий підхід до інформаційного 
моделювання будівель. 
Інструментарій ПК ЛІРА-САПР дозволяє організувати ефективний зв'язок на базі інформаційних 
моделей,  програмних комплексів різного призначення, дозволяє імпортувати архітектурні моделі з 
різних форматів та експортувати результати розрахунку у різні графічні програмні комплекси. 
Для створення тривимірних моделей з креслень здійснюється імпорт поверхових планів. 
 

 
 
Двостороння технологія обміну даними між Tekla Structures та ПК ЛІРА-САПР, REVIT і ПК ЛІРА-САПР 
дозволяє істотно скоротити час роботи над проектом і максимально використовувати переваги кожного 
програмного комплексу в інтегрованій технології проектування будівель та споруд. 
 
 

 



 

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ 
 
Вирішує задачі синтезу розрахункової схеми на 
основі інформаційної моделі будівлі або 
споруди. Надає потужні інструменти 
просторового моделювання для створення 
інформаційної моделі з чистого аркуша і для 
ефективного редагування моделей, створених в 
інших BIM-орієнтованих програмах: Allplan, 
ArchiCAD, Revit, Tekla та ін. 
Підтримує фізичну і аналітичну складові 
інформаційної моделі, дозволяє проектувати і в 
тому і в іншому поданні. 
Містить бібліотеку автоматичних мешерів для 
отримання різних патернів скінченно-елементних 
сіток при довільному перетині стержнів і пластин 
з підтримкою абсолютно жорстких тіл, груп 
об'єднання переміщень, жорстких вставок і умов 
обпирання, в тому числі, з ексцентриситетом. 
Дозволяє задавати і редагувати навантаження: 
зосереджені, розподілені по лінії, по площі, зі 
змінною інтенсивністю, вітрові, сейсмічні, 
експлуатаційні в приміщеннях і рухливі 
транспортні навантаження на пролітні будівлі. 
Зручно і ефективно задаються капітелі, 
потовщення і утоньшення плит, пандуси, сходи, 
ферми, складні криволінійні форми і поверхні. 
Автоматично формуються контури 
продавлювання з урахуванням конфігурації 
плити і наявності прилеглих отворів прорізів. 
 

САПФІР-ГЕНЕРАТОР 
 
Дозволяє виконувати параметричне 
моделювання будівель і споруд довільної 
форми.  
Дана система є представником технологій 
нового покоління для створення моделей 
конструкцій і являє собою графічний редактор 
алгоритмів (послідовності дій), який 
використовує інструменти моделювання 
САПФІР-3D. Нова система демонструє сучасний 
тренд розвитку технологій створення моделей: 
еволюція від текстового файлу, графічного 
середовища і до візуального програмування.  
Результатом роботи генератора є 3D модель, 
що складається з базових об'єктів САПФІР-3D: 
колон, балок, стін, плит, ферм, навантажень, 
умов обпирання. 
 

Плагін для  
Grasshopper + Rhinoceros 

 
Плагін пропонує рішення для передачі основних 
геометричних форм у повноцінні елементи BIM. 
Цей інструмент дозволяє Rhino, Grasshopper і 
САПФІР-3D спільно працювати з метою 
створення та управління моделлю BIM через 
візуальний інтерфейс сценаріїв Grasshopper. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


