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В тезах доповідей міжнародної науково-практичної конференції 

«Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів», 

присвяченої 100 – річчю з дня народження Мілецького А. М., розглянуто шляхи 

вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в процесі втручання в контекст 

історичної архітектури засобами та методами архітектури сучасної. Як в 

теоретичній, так і в практичній площинах висвітлено різні аспекти питання 

прогресуючої урбанізації міських ландшафтів.  

На базі актуальних проблем формування та розвитку архітектури, 

фокусується увага на аспектах існуючої забудови, збереження та відновлення 

контексту історичного міського середовища. 

Призначено для дослідників проблем сучасної архітектури, викладачів 

вищих навчальних закладів, архітекторів, студентів архітектурних та 

містобудівних факультетів. 
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ІV міжнародна науково-практична конференція 

 

АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. 

ФЕНОМЕН УРБАНІЗОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ 

 

Мета конференції: 

сучасне дослідження, висвітлення та прозора дискусія щодо проблем 

урбанізації і розвитку історичного міського середовища  

Тематика конференції: 

- Архітектурне і урбаністичне середовище міста. 

- Збереження та реставрація пам’яток архітектури і містобудування. 

- Реконструкція, реновація, реабілітація урбанізованого середовища. 

- Соціокультурні аспекти урбанізації. 

- Правові та економічні аспекти урбанізації. 

- Теоретико - методологічні засади розвитку історичних міст. 

- Водне середовище Києва – цінний природний ресурс міста. Водна 

стратегія міста. 

 

Вже стало доброю традицією щорічно (вже вчетверте) в кінці листопада 

проводити міжнародну науково-практичну конференцію «Архітектура 

історичного Києва» на базі кафедри інформаційних технологій в архітектурі 

КНУБА, що є засновником та ініціатором даного заходу. Виявилося, що є 

необхідність у прозорій дискусії обговорити злободенні проблеми забудови, 

збереження та відновлення історичного міського середовища. І це може бути не 

обов'язково міста Києва. Навіть цікаво почути досвід вирішення типових для 

історичних міст проблем. 

Виявилося, що суспільству критично важливо обмінюватися 

інформацією, здійснювати цивілізований дискурс між суспільством, чиї 

інтереси, здебільшого, представляють громадські організації, науковцями і 

владою. Таким дискусійним подіумом стала конференція. Результативність і 

дієвість такого дискурсу підтверджується попередньою конференцією 

«Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», в якій прийняло участь 

більше ста доповідей. На четвертій конференції про результативність дискусії 

за рік розповідатимуть, з-поміж інших, учасники попередніх конференцій. 

Оргкомітетом конференції було вирішено визначити актуальну для міста 

тему - феномени урбанізованих ландшафтів. Дія в історичному середовищі - 

втручання, а вирішення проблеми - тактичне врахування контексту. 

Загалом подано 84 тези доповідей. 

Оргкомітет вдячний за підтримку в організації конференції освітньо-

інформаційним партнерам: "BAKOTECH" представнику Graphisoft 

Archicad,"Allbau Software GmbH" представнику концерну "Nemetschek AG", 

"Softprom by ERC" дистриб’ютору "Autodesk", КП «ПЛЕСО».  

Оргкомітет. 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І 

АРХІТЕКТУРИ 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО 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  

ГО "ЛАНДШАФТНА ІНІЦІАТИВА" 

 

ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР  

"BAKOTECH" представник Graphisoft Archicad, 

"Allbau Software GmbH" представник концерну "Nemetschek AG", 

"Softprom by ERC" дистриб’ютор "Autodesk". 

 

Наші спонсори: 

 



 4 

УДК 711:911.375.5:725.38(043.2) 

АВІАЦІЙНА CКЛАДОВА  

УРБАНІЗОВАНОГО ЛАНДШАФТУ КИЄВА 

Агєєва Галина Миколаївна, к.т.н., с.н.с., завідувач кафедри містобудування 

Національний авіаційний університет, Київ, Україна. 

 

Київ завдяки своїй історії, кількості аеропортів та авіапідприємств, 

авіаційних навчальних закладів та науково-дослідних інститутів – є 

справжньою авіаційною столицею України. Про це свідчить й сукупність назв 

вулиць, проспектів, площ та інших структурних складових міста, в назвах яких 

присутні авіаційні ознаки.  

Імена відомих авіаконструкторів носять виробничі об’єднання (ДП 

«Антонов»), Державний музей авіації України ім. О. Антонова, Міжнародний 

аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського, заклади вищої освіти (НТТУ «КПІ» 

ім. І. Сікорського», Аерокосмічний ліцей ім. І. Сікорського НАУ). Іменами 

відомих вчених, конструкторів, льотчиків, космонавтів, авіаційних інженерів 

названі вулиці, проспекти, сквери. На території міста встановлені пам’ятники 

відомим авіаторам, на фасадах житлових та громадських будинків – пам’ятні 

дошки.  

Найбільш насиченою за авіаційними назвами є вулична мережа 

Солом’янського району (просп. Космонавта Комарова, вул. Авіаконструктора 

Антонова, вул. Миколи Голего, вул. Авіаційна, площа Космонавтів та ін.). Це 

віддзеркалює історичні вехи розвитку району та науково-виробничу 

профілізацію підприємств та організацій, розташованих на його території. Саме 

на території цього району розташовані Міжнародний аеропорт «Київ» ім. 

І. Сікорського, ДП «Завод 410 цивільної авіації»; Державний музей авіації 

України, Національний авіаційний університет (НАУ), Національний технічний 

університет України (НТУУ) «КПІ» імені Ігоря Сікорського» та ін. 

На території Святошинського района міста розташоване ДП «Антонов», 

що об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний 

завод та випробувальний комплекс для розробки та сертифікації літаків. 

Беззаперечною ознакою «авіаційності» Києва є наявність в ландшафті 

міста літаків. Окремі літаки були встановлені в другій половині ХХ ст. на 

території ВДНГ УРСР (літак Ан-10; демонтований); на спортивному 

майданчику школи №252 (літак Ан-8 виконував з початку функції дитячого 

кінотеатра «Політ», далі – тира. Демонтований у середині 1990-х років); на 

Повітрофлотському проспекті (літак Ан-10, в корпусі якого розміщувався 

дитячий кінотеатр «Орлятко». Демонтований восени 1993 року, під час 

реконструкції Севастопольської площі). 

З часом, авіаційна техніка стає невід’ємною частиною урбанізованого 

ландшафту. Насамперед, це – справжні літаки та вертольоти, які розташовані на 

території Державного музею авіації України ім. О. Антонова (70 літаків та 

вертольотів); закладів вищої освіти  – НАУ (літаки «Анатра», Ан-26), НТУУ 

«КПІ» імені Ігоря Сікорського» (вертоліт Ми-2). З одного боку, це – історія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA
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розвитку світової та вітчизняної авіації. З іншого, це – невід’ємні складові 

історії розвитку авіаційної науки, освіти та практики в Україні. 

Значними за площею невід’ємними складовими сучасного урбанізованого 

ландшафту міста є Міжнародний аеропорт «Київ» (265 га); 

ДП «Завод 410 цивільної авіації» (23,6 га);  Державний музей авіації України 

(20 га). Діяльність аеропорта впливає на  навколишнє середовище та мешканців 

житлових масивів, розташованих у зонах повітряних підходів до аеропорту, 

зльоту/посадки літаків. Для зниження рівня акустичного дискомфорту 

оновлюється парк літаків, обмежуються польоти у нічний час; розглядається 

довгострокова перспектива переносу аеропорта за межі міста та ін.  

Але саме ці об’єкти можна розглядати як специфічні за формами та 

величезні за розмірами носії первинної інформації про авіаційну столицю 

України, яка надається ще у повітрі туристам та гостям, які прибувають до 

Києва авіаційним транспортом. В період особливої психологічної напруги 

(очікування приземлення, зустрічі та ін.) інформація надається в трьохмірному 

вимірі (скрізь ілюмінатори), динамічно зі зміною положень видових точок. 

Пасажири мають нагоду зі швидкістю руху літака під час заходу на посадку 

оцінити масштабність ландшафтів та будівель, побачити  обмежені, а інколи і 

недоступні для зору з поверхні землі «п’яті фасади» ангарів та аеровокзалів, які 

в низці випадків є головними елементами архітектури цих будівель і ознакою 

«авіаційності» Києва. 

Особливості такого підходу до оцінки вагомості площинних територій 

аеропорту та музею в системі Києва як туристичної дестинації  

потребують відповідних концептуальних містобудівних, архітектурно-

планувальних рішень, дизайнерських, екологічних рішень. 

Розуміння значення аеропортів як «повітряних воріт» (брами), що є не 

тільки комплексами наземних споруд, але й «працюють з неба», може посилити 

культурну складову дестинації та сприяти посиленню туристичної 

привабливості міста та держави в цілому.  

 

 

УДК 72(725.2) 

РЕНОВАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ИРАНЕ 

НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗАРА В ГОРОДЕ ТЕБРИЗ 

Алимадад Солтани Али аспирант кафедры основ архитектуры и 

архитектурного проектирования Киевского национального университета 

строительства и архитектуры. 

 

Актуальность темы Торгово-развлекательные комплексы является 

сегодня своеобразным центром культурно-массовых и общественно-

развлекательных мероприятий, где сконцентрированы самые передовые 

технологии в области торговли, доставки и логистики товаров.  

Цель работы заключается в том, чтобы проанализировать и 

систематизировать современные ТРК в зависимости от их величины, 
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структуры, назначения и местных условий. Современные ТРК остро требуют 

реновации и реконструкции с модернизацией, именно поэтому главной целью 

данного исследования является привлечение внимания профессиональных 

проектировщиков к проблеме перепланирования и реорганизации ТРК. 

Основные результаты исследования сводятся к возможности и 

необходимости быстрого перепланирования существующих зданий ТРК в связи 

с нарастающей потребностью обновления существующих планов и приёмов 

функционального зонирования. Старые функционально-планировочные схемы 

не могут уже удовлетворять современные требования к 

высокотехнологическому оборудованию и стимулируют архитекторов и 

технологов к разработке новых функциональных взаимозависимостей между 

зонами, помещениями, блоками. Одним из прекраснейших примеров 

долгосрочного функционирования торгового центра с его последующей 

ревитализацией, реконструкцией с модернизацией является центральный 

Тебризский базар, который является самым большим крытым рынком в мире 

ведь его площадь составляет более одного квадратного километра. Базар 

находится в центре города Тебриз. Благодаря уникальности этого комплекса в 

2010 году он был внесён Юнеско в список памятников всемирного наследия. 

Это событие дало возможность значительно увеличить количество туристов, 

которые хотели бы увидеть город и годовой бюджет коммунального хозяйства 

в 3 раза. Сейчас базар систематически достраивается и расширяется, в 2013 

году получил международный приз Агахана за особо выразительное 

архитектурное решение - приз в области архитектуры, присуждаемый в 

наиболее развитых государствах, черпоющих и сохранивших истоки своей 

культуры от древнейших цивилизаций. 

Апробация данного исследования проводилась на базе кафедры основ 

архитектуры и архитектурного проектирования Киевского национального 

университета строительства и архитектуры во время курсового и дипломного 

проектирования, а также его результаты были изложены на двух научно-

практических конференциях, посвященных вопросам ревитализации и 

модернизации помещений  проводившихся в КНУСА и НАУ (город Киев) в 

2018 году. В дальнейшем результаты исследования будут внедрены в 

последующих научных диссертационных исследованиях, а также в 

публикациях отечественных и зарубежных периодических изданий. 

Выводы. Результаты работы свидетельствуют о необходимости 

проведения дальнейших исследований в области формообразования 

современных ТРК, выявление закономерностей организации их 

функционально-планировочной и объемно-пространственной структуры. Всё 

это в наше время необходимо рассматривать в условиях нового строительства, 

реконструкции с модернизацией, реновации ТРК, а также ревитализации 

существующих торговых комплексов в более развитую и оснащенную 

структуру с более прогрессивным оборудованием. 
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УДК 711.56 

ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА  

ЯК САКРАЛЬНОГО МІСТА 
Бачинська Ольга Василівна, старший викладач кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

Київ – місто, яке було адміністративним, культурним і релігійним 

центром Київської Русі. Окрім ролі адміністративного центру з часом столиця 

Русі набула ще і статусу сакрального міста, популярного у паломників. 

Сакральні міста є по всьому світу. Таку характеристику їм можна надати 

за виражену релігійну функцію в їх житті. Це – Рим, Єрусалим, Мекка. Кожна 

релігія має такі міста – релігійні центри. Життя сакральних міст особливе. В 

такому місті серед звичайної міської тканини є сакральні об’єкти – споруди, 

комплекси, простори, малі форми, природні елементи. Вони можуть мати 

незвичайний для міської тканини вид, наприклад, печери. Ці об’єкти оточені 

ореолом святості, яка впливає на процес їх експлуатації, перетворюючи їх на 

щось незвичайне для міста. Для таких об’єктів можуть використовувати 

особливий режим експлуатації: не допускати людей взагалі, або допускати 

обмежену кількість релігійних діячів. Або навпаки сакральний об’єкт стає 

місцем масового паломництва, ще й неоднорідного у часі: в певний час – 

масового, в інший – безлюдніє. Таким чином, сакральне місто має особливе 

життя, пов’язане з існуванням святих об’єктів в його структурі. 

Київ упродовж віків був сакральним містом для місцевих жителів 

навколишніх земель. До міста, його храмів, монастирів, святинь ходили на 

паломництва. Його відвідували, коли йшли до головного міста всіх християн 

Єрусалиму. Тобто Київ, не дивлячись на його складну і часом руйнівну історію, 

було визнано святим серед місцевого населення.  

Київське середовище мало свої особливості, які відрізняли його від інших 

сакральних міст земного шару. Ці особливості пов’язані з кліматичним поясом 

Києва, його геологічною основою та історичними подіями на його території.   

Є три складові формування образу Києва, як сакрального міста: природа, 

історія міста, політика загальна і в релігійному житті.  

Природне середовище вплинуло на Київ трьома складовими. Ріка Дніпро 

в давні часи сформувала розвиток міського середовища вздовж правого берега. 

На крутому правому березі розташовувався Київський дитинець та монастирі – 

міські форпости. Через те, що місто розташоване в лісовій полосі, дерева та 

інша рослинність були притаманні більшості сакральних споруд та об’єктів. 

Вони створювали яскравий природний фон, якій змінювався відповідно до 

сезонів. Найбільше на образ міста вплинув складний прорізаний западинами 

рельєф. На території Києва були три типи рельєфу: плоский, похилий та 

пагорби. На кожному з цих типів храм виглядав по-різному. Рельєф поверхні 

разом з сакральною спорудою утворював композицію. Особливе різноманіття 

надавали пагорби. Розташування храму на пагорбі, на його схилі та під ним 
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створювало різні умови сприйняття архітектури сакрального об’єкту: від 

монументальності образу до камерності. Часто храм з двох чи навіть трьох 

боків мав різний рельєф, і тому сприймався по-різному. Саме київські пагорби 

урізноманітнили вигляд міських храмів. 

Історичний процес сприяв розвитку Києва і розбудові сакральних споруд 

в ньому і одночасно наносив непоправну шкоду. Великі історичні періоди 

закінчувалися серіями трагічний подій для міста – природними катаклізмами та 

війнами. Саме це призводило до руйнування міських споруд і храмів. Київ 

пережив періоди, за час яких складалася різна релігійна ситуація з гоніннями на 

певні релігії і їх храми. Нанесена шкода природними катаклізмами, війнами, 

зміною влади і її релігійними уподобаннями не давали місту розвиватися. Саме 

через це майже до кінця ХІХ ст. міська забудова не піднімалася вище двох 

поверхів. І тільки у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. почався будівельний бум, за 

час якого були зведені прибуткові будинки висотою до п’яти-семи поверхів. 

Особливо важливою для формування Києва як сакрального міста 

виявилася політика керівної верхівки. Київ у давнину розбудовували за 

подобою столиці Візантії Константинополя. У Візантії влада і релігія були 

пов’язані дуже тісно, саме цей принцип був принесений і до Києва. А у пізніші 

віки навіть гоніння на візантійське православ’я не знищило пам'ять про 

величність Києва і його храмів. Саме давня історія міста пізніше сприяла 

розбудові храмів і монастирів і відіграла дуже важливу роль у складанні Києва, 

як сакрального міста. 

Таким чином, Київ як сакральне місто вирізнявся:  

– наявністю храмових споруд різних релігій;  

– характерною для місцевих територій загальною структурою міського 

середовища;  

– великою кількістю сакральних споруд у місцевих стилях архітектури;  

– низькою забудовою і домінуванням храмів над нею;  

– різноманітними композиціями сакральних об’єктів при розташуванні на 

рельєфі;  

– наявністю біля храмів дерев, які збагачували образ сакральної споруди. 

Цей образ значно відрізняв Київ від європейських і азійських сакральних 

міст. Він був споріднений з українськими сільськими поселеннями з їх багатою 

природою, пагорбами, біленими хатами, але водночас демонстрував більш 

високий рівень розвитку у порівнянні з селом. Тому для місцевих селян Київ 

був уособленням небесного міста. А іноземців з різних країн місто 

приваблювало своєю несхожістю з їх рідними містами, своєю живописністю 

пагорбів і природи в міському середовищі, неповторною архітектурою храмів, 

домінуванням сакральних споруд на пагорбах, серед зелені і забудови. 
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УДК 711.01/09 

КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК МОДЕЛЬ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ 

МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПРАКТИКИ КИЄВА З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО 

СЬОГОДЕННЯ)  

Бачинська Людмила Георгіївна, кандидат архітектури, професор кафедри 

основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

 Київ із його неординарною історією існування є унікальним містом за 

етапами територіального розвитку і структурою, модель якої впродовж усього 

існування столиці нашої держави багаторазово змінювалася, тому заслуговує на 

вивчення специфіки його формування для спостереження динаміки процесів 

його зростання та формулювання висновків щодо ролі комунікацій у 

структуроутворенні міського простору. В організації планувальної структури 

значну роль відіграють шляхи – пішохідні та транспортні комунікації, які є 

певним кістяком будь-якого планування і забезпечують зв’язки між містом, що 

розглядається, та іншими поселеннями, між містом та окремими об’єктами 

позаміського простору або між частинами самого міста. Саме комунікації 

забезпечують життєдіяльність міста та активність його населення. З часом 

розростаючись територіально, місто набуває ускладненої системи шляхів, 

додаткових розгалужень, оновлених функцій, що виникають завдяки 

суспільного розвитку, формуванню нових потреб соціуму в організації міського 

простору. Отже, метою наукових пошуків стало з’ясування причин появи 

певної системи шляхів на території Києва з давніх часів до сьогодення, що 

обумовили утворення його планування за різними моделями. Під час 

дослідження була застосована наступна методика: порівняльно-історичний 

аналіз організації комунікаційної системи в різні часи та виявлення історично-

політичних причин, котрі обумовлювали її появу певного типу. У створенні 

системи комунікацій фігурують два головних напрямки, що залежать від 

суспільних потреб і стану його розвитку: це функціональні потреби зв’язків 

різних типів (з давніх часів це торговельні шляхи – зовнішні проз Київ, 

внутрішні як засіб реалізації продукції на ринку) та естетичні ( задля 

репрезентативності міського простору за допомогою зовнішніх та внутрішніх 

шляхів, що з часом сприяє виникненню ансамблевості забудови). Перші почали 

формуватися ще на протодержавному рівні й інтенсивно розвивалися в 

подальшому під час зростання економічної і суспільно-політичної ролі міста як 

організаційного центру держави. Ці процеси також підштовхувалися 

тенденцією зросту кількості функцій побутово-виробничого характеру, їхнього 

ускладнення, розчленування та виходу за межі окремої домівки, що з часом 

утворило систему зонування території міста, а потім і регіонального 

планування, й навіть системи населених місць державного і міждержавного 

рівнів економічних зв’язків. Другий тип комунікацій сформувався за доби 

утворення держави з вже вираженою економічною системою, в зв’язку із 

єдністю станів суспільно-економічного, політичного та культурного розвитку, 
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характерного для всіх сфер людської діяльності на певному етапі. Культурна 

діяльність передбачає і напрямки організації простору перебування людини (в 

першу чергу це міський простір, що концентрує різні сфери культурної 

діяльності, в тому числі й архітектурно-містобудівну). 

Як показала історична практика, за умов поширення централізованої 

системи правління потреба у презентабельності міського простору значніше і 

обставляється композиційно сценарно; відбивається у великомасштабних 

симетричних архітектурно-просторових побудовах; має чітку ритмічну 

структуру з вираженою домінантою; являє собою частіше за все комплекс 

споруд-представників офіційної архітектури, що демонструє потреби держави. 

Характерна для централізації влади проста і чітка соціальна структура 

відбивається й в принципах чіткої і простої організації навколишнього 

середовища (в першу чергу міського як концентрату культурної діяльності). 

Суспільна структура у вигляді елементарної піраміди визначає низи суспільства 

як «маси», «народ», «трудящі маси (за радянської доби)», «робітники», якими 

яскраво і виразно мусить сприйматися нескладна побудова містобудівного 

ансамблю. За умов демократизації системи правління виникає ускладнення 

просторової організації як відбиття суспільного мислення, побудованого на 

рецепції довкілля окремою особистістю, яка в даному випадку розглядається як 

унікальне явище. Вона є самоцінною і може вбирати і трактувати оточення на 

власний розсуд, знаходячи в ньому свої (за допомогою особистого 

світосприйняття) принципи гармонійності в залежності від її особистісної 

психології. За цих умов сприйняття простору не передбачається симетричних 

композицій, а містобудівний ансамбль створюється низкою громадських 

будівель різного призначення, що віддзеркалюють суспільні потреби. 

Тобто у державах з централізованою системою правління головний 

споживач міського оточення – це держава, представництво захисту держави та 

багаті верстви населення, у державах демократичної організації влади головний 

споживач – соціум. За часів централізації держава створює середовище, що 

відбиває її побудову, котре на кінець виховує суспільні низи в дусі шанування 

системи правління. За демократизації люди є споживачами, тому довкілля 

створюється згідно з їхніми потребами, аби їх задовольняти. 

Київська історична практика, що формувалася понад півтори тисячі років, 

багата на історично-політичні події, продемонструвала різні періоди існування 

– історичну спадщину Київської Русі з певними рисами демократичності 

державотворення під час його формування, відбиття впливу Російської імперії 

на її периферійній території, болісний процес становлення і довершення 

радянської влади з явними ознаками централізації системи правління та 

хаотичний перехід на початковому історичному етапі до важкого шляху 

демократизації суспільного мислення. Ретельне розбирання моделей 

структуроутворення Київської історичної спадщини допомагає з’ясувати вплив 

економічної системи, політичних режимів та суспільно-культурних процесів на 

формування комунікаційної системи міста та її відображення у його 

планувальній структурі. 
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УДК: 502:556.02 

ВОДНА СТРАТЕГІЯ МІСТА КИЄВА 2018-2025 РР. – ШЛЯХ ДО 

ВІДРОДЖЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Бончковський Олександр Сергійович, інженер КП «Плесо» 

Гінзула Мар`яна Ярославівна, к.г.н., начальник служби екологічного нагляду 

на землях водного фонду КП «Плесо» 

 

Водне середовище Києва включає понад 450 водойм та 70 водотоків із 

властивими їм унікальними екосистемами, які виконують не лише важливу 

екологічну роль, а й впливають на соціально-техногенну безпеку території. 

Водойм, у своєму природному вигляді, за умов довготривалого деструктивного 

антропогенного навантаження, на території столиці практично немає. Одні 

водні об’єкти зазнали безпосередніх антропогенних трансформацій, інші 

характеризувалися зміною гідролого-геохімічних параметрів. Екологічні 

проблеми, що виникли у результаті таких трансформацій водних об’єктів, 

безперечно погіршують якість середовища проживання людини. 

Аналізуючи комплекс екологічних та соціальних проблем пов’язаних із 

столичними водоймами об’єктивно виникає потреба у їх охороні та 

відродженні, що неможливе без обґрунтування чітких цілей та завдань у рамках 

єдиного документу, яким є «Водна стратегія міста Києва 2018-2025 рр.» 

ініційована та розроблена співробітниками КП «Плесо». Одним із головних 

завдань документу встановлюється відродження первинного (природного) 

стану водних об’єктів різного типу, що є важливим інструментом оптимізації 

екологічної та соціальної безпеки столиці. Ревіталізація водних об’єктів дасть 

змогу відновити природні екосистеми як біотоп для представників флори та 

фауни (в т. ч. рідкісних). Водна рослинність у такому випадку відіграватиме 

роль біогеохімічного бар’єру, який затримуватиме великі обсяги шкідливих 

речовин, що надходять у водойму та ґрунтові води разом із поверхневим та 

внутрішньоґрунтовим стоком. Це у свою чергу поліпшить якість води у 

водоймах, знизить рівень їх забруднення та ймовірність виникнення явища 

«цвітіння» води. В той же час, відновлення природних екосистем призведе до 

зростання якості компонентів ландшафту, що матиме оздоровчий вплив на 

самопочуття людини і знизить ризик захворюваності населення до мінімуму. 

Окрім цього, відновлені ділянки водних екосистем можуть стати об’єктами 

громадського простору (наприклад, парки, сквери, велотреки, спортивні 

майданчики і навіть заповідні зони), як привабливими та популярними зонами 

відпочинку для населення.  

Проблема відродження водойм Києва особливо актуальна в останні роки, 

коли рівень забруднення та евтрофікації досягли неабиякого рівня, а 

будівництво житлових масивів ведеться впритул до урізу води. У такому 

випадку потрібно не лише відновлювати «втрачені» водні екосистеми, а й 

створювати всі можливості для збереження досі існуючих природних 

комплексів Пущі Водиці, Осокорківських водойм і т. д. За умови виникнення та 

реалізації проектів ревіталізації пріоритетним є відродження водойм у 
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густонаселених житлових масивах; водойм, що зазнали максимальної 

антропогенної трансформації; водойм, що є важливими ланками екологічних 

коридорів, зокрема тих, які створюють єдині басейнові системи (наприклад, 

каскад водойм Опечень, каскад Вигурівських водойм на Троєщині, 

Святошинські ставки на р. Нивка і т. д.). Відродження цілого ряду водойм за 

басейновим принципом реалізує принцип комплексності природних екосистем, 

міграції біоти, мікро- та макроелементів, що відповідно буде забезпечувати 

цілісність екосистеми та стійкість її до зовнішніх подразників, що повністю 

відповідає принципам Водної Рамкової Директиви Європейського союзу 

2000/60.  

Розробка та реалізація проектів відродження водних об’єктів Києва – це 

одне із найбільш актуальних питань столиці, яке здатне вирішити ряд 

екологічних проблем і в той же час оптимізувати ситуацію дефіциту публічного 

простору, що є одним із ключових питань Водної Стратегії міста Києва 2018-

2025 рр. Для відродження водних екосистем далеко не завжди потрібно 

витрачати шалені кошти. У деяких випадках достатньо розчистити русло від 

надлишкової рослинності, мортмаси, мулистих відкладів й твердих побутових 

відходів, що дасть змогу водній товщі вільно текти, а вищій водній рослинності 

активно освоювати звільнений від сміття простір. Зокрема, актуальними є 

питання очистки від мулистих нашарувань системи ставків в районі Пуща 

Водиці, на р. Нивка, в районі Голосіївського лісу і т. д. Не менш важливим є 

питання облагородження узбережжя водойм-кар’єрів, які вже зараз стають 

активним місцем відпочинку, однак все ж мають стихійний характер і не 

відповідають екологічним нормам рекреації.  

У Водній Стратегії міста Києва 2018-2025 рр. зазначається, що 

первинною ланкою реалізації проектів відродження водних об’єктів до 

природного стану повинна стати їх інвентаризації, паспортизація і демаркація 

водозахисних смуг. Це по-перше, ляже в основу створення єдиної бази даних 

про водні об’єкти, що юридично забезпечить їх охорону від забудови чи іншого 

негативного антропогенного впливу, а по-друге, дасть змогу визначити 

пріоритетні території для розробки та реалізації проектів відродження водних 

об’єктів, виходячи з їх екологічного стану та  соціокультурного значення.  

 

Висновки. Відродження водних об’єктів столиці – одне із ключових 

питань Водної Стратегії міста Києва 2018-2025 рр., що дасть змогу вирішити 

комплекс екологічних та соціокультурних проблем міста. Реалізація проектів 

ревіталізації можлива шляхом імплементації закордонного досвіду відродження 

водних об’єктів, залучення місцевих та іноземних інвестицій, а також 

фінансування українських проектів у процесі організації конкурсів.  
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УДК 72.01 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРIВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО МIСТА 

Броннiкова Соф’я Степанiвна, канд. арх., ассистент кафедри «Основ 

архiтектурного проектування», Харкiвський нацiональний унiверситет 

мiського господарства 

 

Соціальна модель громадського простору заснована на ідеї спільноти. 

Громадський простір-місце перебування, самовияву і самоорганізації міських 

спільнот, без спільноти громадський простір не існує. Чим більше місто, тим 

проблематичніше існування традиційних територіальних громад. У мегаполісах 

формуються вторинні співтовариства: на основі спільності професійних занять, 

інтересів. Творчість, креатив лежить в основі сучасних спільнот. Як правило, 

середовищем формування таких спільнот є соціальні мережі. І для них 

найбільш принциповим питанням є вихід з онлайн-простору в офлайн. 

Громадський простiр в цій моделі є місцем переходу в реальну спільну 

творчість. Суть нової парадигми міського розвитку полягає в тому, що 

економічне майбутнє міст у великій мірі залежить від здатності залучати, 

генерувати, зберігати і розвивати науку, інновації, креативну індустрію, такого 

роду громадські простори є ідеальним креативним середовищем і головною 

складовою привабливих для життя і бізнесу міст. 

У зв'язку з цим в сучасному містобудуванні зростає значимість 

громадських просторів. Вони виконують важливу комунікативну і структуро - 

формуючу роль по відношенню до міських територій різного призначення. Це 

«фокуси» громадської активності, місця концентрації привабливих для людей 

функцій. Громадський простір - простір загального використання, головною 

особливістю якого є доступність для населення, незалежно від його вікових, 

національних, расових та інших характеристик. 

При формуванні сучасних громадських просторів слід дотримуватися 

основного принципу - мінімум архітектури для функції, максимум 

можливостей для соціуму. У дизайні необхідно виходити з можливостей їх 

трансформації, тому, за винятком інженерного і архітектурного забезпечення 

простору в цілому, все інше може бути трансформованим. 

Виділяються громадські простори в приміщеннях (громадські центри 

різного рангу і призначення, бібліотеки, центри соціальної підтримки, 

підліткові і жіночі клуби і ін.) та громадські простори  відкриті, що знаходяться 

на відкритому повітрі (площі, пішохідні вулиці, парки, сквери). За 

композиційною значимiстю виділяються: головні громадські простори, мають 

загальноміське значення (головні площі та вулиці міст, парки міського 

значення) і рядові простори, що входять до складу міських районів і комплексів 

(площі, вулиці, парки районного значення, малі сади тощо). 

 Особливо актуальним в сучасних економічних умовах є створення нових 

і трансформація вже існуючих рядових просторів, які в сукупності з головними 

міськими просторами формували б цілісну систему громадських просторів 



 14 

міста. При формуванні відкритих міських просторів співіснують часто 

протилежні ідеї і їх різноманітні інтерпретації. 

Одним з ефективних способів підвищення художньої виразності міського 

середовища є створення локальних арт-об'єктів, таких як сади-інсталяції, 

кінетичні сади, сади-артефакти, сади зі штучних матеріалів, інші твори 

ландшафтного мистецтва. 

Сади-інсталяції створюються на короткий проміжок часу за принципом 

театральних декорацій, на тлі яких розігрується якась дія. 

Кінетичні сади включають елементи, що знаходяться в русі, наприклад 

рухомі скульптури, різноманітні фонтануючі пристрої, колишащійся на вітрі 

бамбук або очерет і т.п. 

Сади-артефакти створюються як твори мистецтва, з використанням 

різних художніх прийомів. 

Сади з штучних матеріалів (металу, скла, кераміки), які можуть не мати 

зелених насаджень. 

Повернення геометрії в ландшафтний простiр. Один із прийомів 

формування простору в сучасному урбанізованому оточенні- коли вiддається 

перевага створенню підкреслено штучних, геометричних ландшафтних форм, 

ніж природних. 

У сучасному світі багато в чому змінилися усталені уявлення про цілі та 

методи розвитку міст і формування міського середовища. В архітектурнiй та 

містобудівнiй практиці все ширше застосовуються нові художні засоби. Зміни 

пов'язані з появою нових технологій і матеріалів, зміною мислення архітекторів 

і містобудівників, але головне з трансформаційними процесами в соціальній 

структурі суспільства, які відбуваються під впливом розвитку інформаційних 

технологій. 

 

 

 

УДК 72.025.5 

АРХІТЕКТУРНИЙ КОМПЛЕКС ХАКСЬКИХ ДВОРІВ У БЕРЛІНІ 

Ватаманюк Наталія Юріївна, аспірантка кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

Хакські двори (Hackesche Höfe) в передмісті Шпандау в Берлін-Мітте – 

найбільший архітектурний комплекс закритих дворів у Німеччині.  

У 1905 році в Берліні проживало два мільйони людей і він вважався 

найбільшим містом прибуткових будинків в світі. Власники та архітектори на 

прикладі Хакських дворів хотіли показати переваги сучасного способу життя та 

праці.  

Комплекс дворів відкрився 23 вересня 1906 року. Головним архітектором 

був Курт Берндт, який спроектував вісім дворів, загальною площею 27 тис. 

кв.м. Будівництво розгорнулось в результаті об’єднання декількох земельних 
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ділянок між Розенталерштрассе і Софієнштрассе. Головний вхід в Хакські 

двори знаходився в офісній будівлі на Розенталерштрассе, 38. Особливо цікаві 

будівлі навколо першого двору з їх різнокольоровими черепичними фасадами в 

стилі ар-нуво і розкішними інтер'єрами, які спроектував архітектор Август 

Ендель. Він зробив декор будівель незвичайним для Берліна, надавши їм руху, 

експериментуючи з формами, кольорами і матеріалами. Для будівель Хакських 

дворів характерні незвичайні вікна, дахи, наявність скульптур і обелісків.  

Ідея створення Hackesche Höfe полягала в тісному взаємозв'язку функцій 

дворів. Вперше було об’єднано житло, торгівлю та розваги в комплексі 

будівель, зробивши цю багатофункціональну концепцію унікальною в той час. 

Будівлі першого та другого дворів використовувалися в культурному та 

комерційному планах, а інші призначалися тільки для оренди квартир. 

Поперечна будівля в першому дворі проектувалася, як зал для урочистих 

церемоній, а у другому і третьому дворах знаходились фабричні споруди. 

Житлові двори перебували далеко від вуличного шуму всередині кварталу. 

Вони вирізнялись великою кількістю зелені та численними фонтанами. Близько 

80 квартир мали балкони, все житло було оснащено центральним опаленням. 

Епоху побудови соціалізму Хакські двори провели в забутті. Проте в 1950 

році орендарям вдалося запобігти повному знищенню фасадів першого двору. 

У 1951 році двори були націоналізовані і в 1977 році передані під захист 

держави. У 1993 році комплекс був переданий спадкоємцям колишнього 

власника і в 1994 році проданий Роланду Ернсту та гамбурзькому підприємцю 

Райнеру Бехне. У той же рік у рамках розробки та створення концепції бренда 

«Hackesche Höfe» почались роботи з реконструкції та відновленню дворів. 

Реставраційні роботи з великим бюджетом були завершені в 1997 році. 

Відновлені фасади будівель мають досить сучасний зовнішній вигляд, 

який представлений великими скляними конструкціями, склепінчастими 

кутами будівель з численними мансардними вікнами. Колишні фабричні цехи 

були переобладнані під офісні приміщення, які надалі були здані 

представникам творчих професій – архітекторам, дизайнерам, PR-агентствам. 

 На даний час перший квартал включає кінотеатр, кілька барів та 

ресторанів, театр «Хамелеон». Другий двір об’єднує театр «Hackesche Höfe», 

який давно перетворився в торгово-розважальний центр, також там знаходиться 

театр культури ідиш та кілька офісів. Решта дворів зайняті невеликими 

магазинами і галереями, які продають переважно продукцію виготовлену 

компаніями-сусідами. Житло було реконструйовано, а також добудовано 

двадцять три квартири через розширення горища. Варто відзначити, що, 

незважаючи на гучне сусідство, житлові зони Хакських дворів добре 

охороняються і закриваються в нічний час, тому нерухомість в цьому комплексі 

рахується елітною. 

Дворовий комплекс Хакських дворів вважається одним з прекрасних 

прикладів індустріального модерну (югендстиля) в архітектурі Німеччини. 

Після всебічного, ретельного оновлення квартал став одним з популярних місць 

Берліна.  
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UDC 725.51 

SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE 

ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING NETWORK OF THE UNITED 

ARAB EMIRATES HEALTH CARE INSTITUTIONS 

 

Bulakh Irina Valerievna, PhD of Architecture, Associate Professor at the 

Department of Design of the Architectural Environment of the Kiev National 

University of Construction and Architecture 

 

Today in Ukraine, the reform of the health care system is continuing, which, of 

course, should positively affect the architectural and urban aspects of the organization 

of medical care for the Ukrainian population. Within the framework of a 

comprehensive study of the issues of further development of architecture and urban 

development network of Ukrainian healthcare institutions, one should turn to the best 

practices of the countries-leaders in the rating of quality of medical services. 

From this standpoint, the health care system of the United Arab Emirates 

deserves special attention as an example of the rapid development of the medical 

sector in one of the richest countries in the world. United Arab Emirates 

state in the Middle East, consisting of seven emirates, each of which is a separate 

state with an absolute monarchy: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Ras al-Khaimah, Umm 

al-Qaywain, Fujairah and Sharjah. The United Arab Emirates state is located in the 

south-western part of Asia, the eastern part of the Arabian Peninsula. Bound with 

Saudi Arabia in the west and south, with Oman  in the south-east and north-east, 

washed by the waters of the Persian and Oman bays. The total territory of the state is 

83,600 km², with the largest part of the territory of the United Arab Emirates is the 

desert (Rub al-

the United Arab Emirates is about 9 million people, the overwhelming majority of 

them (up  

The first, and for a long time, the only one, the United Arab Emirates hospital 

was built in 1940. For a long time, the Emirate government did not pay enough 

attention to the development of the domestic network of medical facilities, since all 

citizens of the country, with a sufficiently high financial level of security, preferred to 

receive medical services in the world's best hospitals. Today, according to a report by 

the United Arab Emirates Ministry of Health, there are 92 hospitals, 246 primary 

medical centres, 67 general medical centres, 11 school medical centres, 10 mother 

and child centres, 110 specialized maternity wards, as well as 1162 private hospitals, 

medical centres and clinics. An interesting feature of the city organization of the 

health care system of the United Arab Emirates is the maximum consolidation of 

medical institutions, the formation of medical facilities and even the creation of 

medical towns, such as Sheikh Khalifa Medical City, Dubai Healthcare City, Sharjah 

Healthcare City. 

Among the large-scale medical projects currently under development, the 

Rashid Medical Complex project in Dubai should be noted. The Rashid Medical 

Complex project involves a large city-based medical complex, divided into several 
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functional areas. In the north there is a clinical unit with a hospital for 900 beds, a 

refinement centre, a central laboratory, a conference room, an educational and 

research centre, and a parking lot for 4,000 people. On the south side there are 

planned rehabilitation, commercial and university blocks, which include a 320-bed 

rehab hospital, a health centre and sports medicine, a five-star hotel for 250 rooms, a 

family-run hotel, shops, six multi-apartment buildings for hospital workers, villas for 

doctors-consultants, parking for 2,400 places. As the United Arab Emirates 

government recognized the leading architectural and urban planning principle for the 

creation of clean cities, the main task of the team of architects was to solve the issue 

of harmoniously entering the medical complex into the environment. Among the 

applied environmental design decisions, it is necessary to emphasize the following: 

green roofs, the collection and use of precipitation (including condensate), the active 

introduction of solar panels, geothermal systems, fibreglass with resistance to thermal 

energy, etc. 

Special attention in the design of the newest medical complexes in the United 

Arab Emirates is given to the introduction of innovative technologies, in particular 

the smart hospital system. It is the implementation of integrated technologies of the 

"smart hospital" that becomes the basis and priority of the development of the health 

care system at the governmental level. In particular, today in United Arab Emirates 

hospitals there is a transition to a completely robotic system of surgical interventions, 

which allows to create maximum sterile conditions in the operating premises, 

minimize the damage to the human body and, as a consequence, reduce the patient's 

stay in the hospital, reduce further rehabilitation period. 

Automation of healthcare is one of the most urgent and promising tasks in the 

world. In the course of the new technological revolution in the field of medical 

processes combined a huge amount of data, technology cloud computing, methods of 

machine learning and solutions of artificial intelligence. The concept of smart 

hospital aims at creating a single information medical environment, consisting of 

automation of specialized and auxiliary processes with the ability to exchange data at 

the municipal, regional and federal levels. Data automation starts from the moment of 

recording to the hospital, continuing to be automatic indicators of health through 

electronic bracelets, robotic operations, etc. Undoubtedly, all these advanced 

technologies put forward certain requirements for the architectural and planning 

organization of medical institutions. 

In the United Arab Emirates, as in any Muslim country, the great influence on 

the design of medical facilities creates the peculiarities of national and religious 

education, which must always be taken into account. First of all, this aspect concerns 

staff villas. Requirements for a modern Muslim home have become more flexible, but 

national traits still can be traced. In particular, the division of the residential zone into 

male and female halves is taken into account. In order to carry out traditional 

religious rituals, each hospital must have a mosque. 
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УДК 72.012 

ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МІСТА 

Бурлак Галина Михайлівна, канд. фіз-мат. наук Одеська державна академія 

будівництва і архітектури, Вілінська Людмила Миколаївна, канд. фіз-мат. 

наук Одеська державна академія будівництва і архітектури, Писаренко 

Олександр Миколайович, канд. фіз-мат. наук Одеська державна академія 

будівництва і архітектури 

 

Реконструкція історичного центру міста неможлива без створення 

сучасного світлового середовища. Об'єкт архітектурної споруди при штучному 

освітленні змінюється в динаміці протягом ночі. Необхідно пам'ятати, що зміна 

пішохідної зони історичного центру міста істотно збільшує відвідуваність цих 

зон, що сприяє не тільки поліпшенню економічних показників ресторанів, кафе 

та товарообігу магазинів у цій зоні, але і веде до поліпшення соціально-

культурної обстановки міста, підвищується туристичний інтерес до міста, 

сприяє безпеці. У запропонованому проекті ДБН В.2.5-28: 201Х «Природне та 

штучне освітлення» введені вимоги до освітленості головних парків, 

архітектурних ансамблів у історичній частині міста. Окрема увага приділяється 

яскравості освітлення фасадів, структуруються вимоги до освітленості 

пам'ятників, малих архітектурних форм. Відзначається, що об'ємні монументи, 

пам'ятники, малі архітектурні форми, що мають всебічний огляд, повинні 

висвітлюватися з двох-трьох сторін з чітко вираженим основним напрямком 

світлового потоку, який визначає розрахункову площу, що композиційно 

повинна бути пов'язана з головним спрямуванням на сприйняття об'єкта. 

Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру 

видимість і виразність найважливіших об'єктів і підвищувати комфортність 

світового середовища міста. Установки архітектурного освітлення не повинні 

осліплювати пішоходів. Визначени відношення максимального освітлення до 

мінімуму при рівномірному заливаючому освітленні на рельєфних і 

багатоколірних фасадах. При цьому максимальна освітленість повинна бути 

створена на основних композиційно-пластичних елементах. Різноманітність 

світлотехнічної апаратури дозволяє вирішувати самі грандіозні плани, проте 

необхідно пам'ятати, що не дотримання норм до яскравості та пульсації світла 

призводить до негативного впливу на людину, яка може змінювати 

функціонально-комунікаційні аспекти реконструкції міст. Приморський 

бульвар Одеси є одним з кращих містобудівних ансамблів архітектури 

класицизму в Україні. В плані бульвар має форму прямокутника. Одна його 

сторона утворює лінію красивих будинків. Для підсвітки будинків 

використовується м'яке акцентне освітлення елементів фасадів з використанням 

теплого білого світла. Освітлення напівкруглої площі Приморського бульвару 

складається з заливаючої, акцентної, контурної підсвітки фасадів та фронтонів 

напівциркульних будівель, класичних ліхтарів і підсвітки пам'ятника Дюку де 

Ришельє, що, однак, разом створює пересвеченість простору. Друга сторона 

бульвару відкрита морю. На схилі під Приморським бульваром Стамбульський 
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і Грецький парки доповнили новими фарбами парадний фасад Одеси. У 

урбанізованому середовищі парки служать не тільки для озеленення, але і для 

створення нових світлокомпізаційних просторів міста, що підвищує 

привабливість міста у вечірній час доби. При висвітленні територій парків 

освітлювальні установки повинні виконувати утилітарні та декоративні 

функції. В Грецькому парку використовуються креативні інноваційні 

світлодіодні світильники для освітлення алей. Однак форма опори ліхтаря така, 

що частково закриває розповсюдження світла вздовж пішохідних шляхів. 

Проведені нами вимірювання освітленості пішохідної частини Грецького парку 

показали, що горизонтальне освітлення біля ліхтаря становить близько 82 лк і 

суттєво зменшується з збільшенням відстані, що веде до неоднорідності 

освітлення пішохідної зони. Яскравість становить 52 кд/м
2
, що істотно 

перевищує рекомендований рівень. Яскравість на рівні розташування лампи в 

світильнику засліплює. Коефіцієнт пульсації освітленості ліхтаря становить 

менше 2%. Необхідно відзначити, що утилітарна функція світильників за 

рівномірним освітленням у Грецькому парку могла бути вирішена краще. 

Поряд з цим світлове рішення фонтану "Початок початків", створений 

одеським скульптором М. Ревою підвищує виразність фонтану і є красою 

парку. Декоративне освітлення підсвічує скульптури, фонтани, дерева, що тим 

самим підкреслює їх силуети та ефектність. Підсвітка елементів ландшафту 

здійснюється світлодіодними світильниками, які вкопуються, зеленого кольору, 

що також додає декоративності освітленню. В Стамбульському парку для 

освітлення використовуються стандартні ліхтарі на 2 плафони. Значення 

горизонтальної освітленості та яскравості мають значно меншу величину, 

створюючи приглушене освітлення. Дані показники не забезпечують 

комфортного пересування по алеям парку. Використання ламп холодного та 

теплого світла порушує світлоархітектурну композицію. Горизонтальна 

освітленість складає 2 лк, яскравість 1,3 кд/м
2
, коефіцієнт пульсації освітленості 

ліхтаря становить 2,9 %. Для зміни сприйняття вигляду історичного центру 

міста необхідно використовувати як повсякденне світлове оформлення, так і 

святкове. Святкова ілюмінація Приморського бульвару в період Різдва дозволяє 

відчути атмосферу казок, свят, що створює позитивний образ історичного 

центру міста. Однак необхідно дотримуватись композиційної єдності і не 

створювати світлове забруднення. Якщо проаналізувати панорамний вид 

Приморського бульвару у вечірній час доби, то можна виділити домінантне 

освітлення Потьомкінських сходів з акцентом на висвітлення фунікулера. Але 

немає єдиного ансамблю між парками та бульваром. Картинна плоскість міста 

та ландшафтів не утворюють чіткої лінійної панорамної форми. 

Таким чином світлотехнічний дизайн робить істотний вплив на сприйняття 

структури споруди, але відсутність єдиної концепції світлового рішення 

історичного центру міста може призвести до недостатньо збалансованого 

формування сприйняття середовища. Проведені виміри показують необхідність 

розглядати світовий дизайн не тільки з естетично-комунікативного сприйняття 

архітектурного середовища, а й з точки зору енергоефективності. 
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УДК 712.2 

АРХІТЕКТУРНІ І ПЛАНУВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИРІЧКОВОГО ПАРКУ 

В’язовська Анна Віталіївна, асистент кафедри містобудування Київського 

національного університету будівництва і архітектури 

 

Розташування міського парку на березі річки має особливості в організації 

середовища для відпочинку: в планувальному рішенні необхідно виявити 

естетичні переваги такого розташування, передбачити можливості для освітньо-

пізнавальної діяльності і рекреації в контактній зоні на межі води і суші, а 

також врахувати вплив природної динаміки водних процесів і явищ, що 

характерні для долини річки. 

Для розкриття рекреаційного потенціалу берегова лінія має бути належним 

чином облаштована для відпочинку і прогулянок. Для того, щоб люди могли 

торкнутись водної поверхні, рекомендується влаштовувати зону «контактної 

води» за допомогою пірсів, платформ біля води і над водою, елементів, по яким 

можна увійти у воду, наприклад, великого каміння. В сприятливих умовах 

облаштовуються пляжі, а коли берег річки штучний, доступ до води 

відкривається локально – у вигляді «карману» що формується як укіс або 

ступені в конструкції підпірної стінки набережної.  

Якщо на прирічковій території збережені ділянки живої природи, варто 

влаштовувати місця для спостереження за тваринним світом, птахами і 

природними явищами: оглядові майданчики і вежі, павільйони, бесідки, а також 

екологічні тропи, облаштовані інформаційними стендами про навколишнє 

середовище. 

В умовах заплави річки на прирічковий парк впливає динаміка природного 

коливання води. Заплавні парки пристосовані до періодичного затоплення, але 

можливості для рекреаційного використання мають зберігатись. Для цього 

створюються «незатоплювані рівні» на природних пагорбах і штучному 

рельєфі, із використанням споруд і комунікацій на палях. 

Різні зони прирічкового парку зв’язують горизонтальними комунікаціями – 

доріжками і містками, і вертикальними комунікаціями – сходами і пандусами. 

Прогулянкові маршрути формуються вздовж берега по землі або над водою; 

окремо влаштовують велосипедні доріжки, алеї із інтенсивним рухом 

відвідувачів і для тихих прогулянок також бажано розділяти. Сходи і пандуси 

відносно лінії узбережжя можуть розміщуватись  паралельно, перпендикулярно 

або під кутом. Зручнім планувальним рішенням, що економіть простір, є 

пандуси, вбудовані по діагоналі в структуру сходів. 

Перелічені архітектурні і планувальні  засоби допоможуть урізноманітнити 

рекреаційне середовище прирічкового парку і підкреслити своєрідність 

природних умов долини річки. 
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УДК 72.01 

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

Вотінов Максим Алекович, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри 

основ архітектурного проектування; Рева Юлія Анатоліївна, студентка 

групи АрхБС-2015-3 Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова, Україна. 

 

Сьогодні енергетика світу базується на не відновлюваних джерелах енергії. В 

якості головних енергоносіїв виступають нафта, газ і вугілля. Найближчі 

перспективи розвитку енергетики пов'язані з пошуками кращого 

співвідношення енергоносіїв і, перш за все з тим, щоб спробувати зменшити 

частку рідкого палива. Але можна сказати, що людство вже сьогодні вступило в 

перехідний період: від енергетики, що базується на органічних природних 

ресурсах, які обмежені, до енергетики на практично невичерпній основі.[1]  

Великі надії в світі покладаються на так звані альтернативні джерела 

енергії, перевага яких полягає в їх відновлювані і в тому, що це екологічно 

чисті джерела. Саме тому логічно і раціонально використовувати такі 

альтернативні джерела енергії у проектах низьковуглецевих міст через ряд 

властивих їм переваг. До таких джерел можна віднести: 

 енергію сонця (електромагнітне випромінювання сонця), 

 енергію вітру (рух повітряних мас), 

 гідроенергетичні джерела (енергія припливів), 

 геотермальні джерела (глибинне тепло Землі), 

 паливо з біомаси (тепло та згоряння поновлюваного палива, 

наприклад спирту). 

Технологія будівництва вже відпрацьовується у реорганізації існуючих 

міст. Вже побудовані геліостанції в США (Каліфорнії). Вони мають економічні 

показники, які не поступаються станціям інших типів. У ряді країн створені 

геотермальні станції – в США (станція Гейзерс в США має потужність 1 млн. 

кВт), Росії, на Філіппінах і в Італії; приливні – у Франції, Канаді, Росії і КНР; 

вітрові – у США і Данії. [13] Створенням палива з біомас активно займаються 

практично у всьому світі і навіть є країни, які вже перейшли на цей вид палива 

в певній мірі (у Фінляндії потреби в пальному вже на 20% задовольняються за 

рахунок біопалива, а лідирує в ЄС з використання біомаси у якості джерела 

енергії Німеччина). [23] Звичайно, треба розуміти, що на те, щоб повністю 

замінити ту ж нафту біопаливом повинен пройти певний термін. А поки 

необхідно проводити подальші дослідження в цій області. Але вже зараз можна 

побачити основні переваги біодизельного палива:  

 у вихлопі набагато менше токсичних відходів, сажі (на 50%) і 

викидів СО і СО2; 

 воно дешевше нафтопродуктів; 

 може використовуватися як в чистому вигляді, так і в суміші зі 

звичним паливом; 
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 в суміші придатне для будь-якого дизельного двигуна практично 

без переробки; 

 саме по собі значно безпечніше для навколишнього середовища, 

ніж звичайне паливо (менш токсичне, ніж звичайна кухонна сіль); 

 легко розкладається мікроорганізмами (на 90% за 3 тижні); 

 продовжує життя двигуна (не утворюється нагар в циліндрах); 

 не має неприємного запаху.  

Таким чином альтернативні джерела енергії становляться ідеальними 

засобами для забезпечення міста енергією, при чому не завдаючи руйнівної 

шкоди навколишньому середовищу і допомагаючи втілити ідею 

низьковуглецевих міст.  

Бензинозамінник – це так званий етанол, отриманий з різних рослин 

(цукровий тростини, соняшник, ріпак тощо) і в народі більш відомий як 

біопаливо. Цей вид палива так само економніший, екологічно чистіший і, що не 

менш важливо, дешевший, ніж бензин. Його активно освоюють зараз в Європі і 

існують різні програми з використання цього виду палива. Однак почали 

зростати ціни на ті продукти, які роблять з тих же рослин, тому що фермерам 

всього світу вигідніше отримувати біопаливо, а не виробляти людський корм. А 

от у Німеччині до видобутку біопалива підійшли трохи інакше: 

сміттєпереробна компанія Hamos на своїх установках отримує «бензин» і 

«дизельне паливо» із залишків пластикових пакетів і пластикових ж пляшок. 

Все більше вчених хвилює використання водню як альтернативного 

джерела палива, адже він один із найпоширеніших речовин на Землі. 

Проблемами використання таких паливних елементів на даний момент 

являється відсутність ємкостей для зберігання зрідженого водню, трубопровід, 

який веде до хімічного генератору і сам цей генератор, так як рідкий водень 

може бути тільки при температурі – 253 °С, то можете уявити яка повинна бути 

ізоляція у перерахованих вище деталей водневого автомобіля. Без використання 

технологій майбутнього не обійтися. До того ж водень не має ні кольору ні 

запаху, а змішуючись з повітрям стає вибухонебезпечним. 

Таким чином можна зазначити, що пошуки альтернативних джерел 

палива не тільки допоможуть зберегти запаси природної нафти, але і 

намагатимуться вирішити екологічну проблему, створюючи сприятливі умови 

для життя.[2] 
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АНОТАЦІЯ 

Представлено результати аналізу досвіду ревіталізації історичних 

житлових кварталів.  
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1. ВСТУП 

 В наш час дуже мало житлових районів які відповідають всім правилам в 

формуванні території, не вистачає місць для парковок, безпечних зон для дітей 

та рекреаційних територій для відпочинку дорослих та дітей. Все це диктує 

необхідність до проведення ревіталізації житлових районів, що призводить до 

поліпшення умов життя населення, зменшення затор, організація безпечного та 

екологічного середовища для перебування та життя населення. 

 

2. МЕТА РОБОТИ 

Вивчити методи ревіталізації міського середовища, визначити шляхи 

модернізації архітектурно-планувальної структури історичного житлового 

кварталу в м. Києві. 

3. ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ 

3.1. Закордонний досвід ревіталізації житлових кварталів 

Серед вдалих проектів ревіталізації житлового середовища, можна взяти: 

1.Проект девелоперського холдингу RD Group «Романов двір» привабливим 

для самих різних верств населення. Крім офісів тут розташовані ресторани і 

кафе, апартаменти бізнес-класу, фітнес-клуб, кінотеатр і ціла пішохідна 

гастрономічна вулиця «Алея Романов», а також упорядкований внутрішній 

двір, доступний для всіх бажаючих. Детально Олег Попов зупинився і на 

архітектурній складовій проекту: по периметру кварталу збережені історичні 

фасади будівель, тоді як сучасний другий корпус і новаторський фасад третьої 

черги заховані усередині існуючої забудови.  

2.Лондон, район Доклендс. Модернізацією району площею 421 га зайнявся 

уряд Маргарет Тетчер. Для цих цілей в 1981 році була створена корпорація 

LDDC (London Docklands Development Corporation). Було зведено 5 нових 

медичних центрів і реконструйовано ще 6, побудовано 11 нових початкових 

шкіл, 2 середні школи, 3 поштових відділення, 16 коледжів та 9 центрів 

професійної підготовки. В рамках редевелопмента була проведена меліорація 

750 га землі, висаджено 200 тис. дерев, створено 130 га відкритих просторів. 

Внаслідок реалізації проекту чисельність населення району зросла з 40 тис. до 

85 тис. чоловік, а кількість робочих місць збільшилася з 27 тис. до 90 тис 

3.2 . Вітчизняний досвід модернізації прибережних територій 

Серед вітчизняних робіт можна взяти до уваги проект ревіталізації 

Підзамче, що розпочався у Львові в 2011році. Інститут міста Львова спільно з 
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Інститутом розвитку міст Кракова розробили програму ревіталізації району 

Підзамче. Працювати над проектом планували до 2025 року. Локацію обрали з 

кількох причин, головним аргументом було те, що тут унікальна архітектура і 

немає місць для дозвілля підзамчан. 

4. МОДЕЛЬ ОНОВЛЕНОГО ЖИТЛОВОГО КВАРТАЛУ 

Модель ревіталізації історичного житлового кварталу розроблена для 

дослідження шляхів підвищення комфорту його мешканців. Модель житлового 

кварталу передбачає органічне поєднання прибудинкових територій, дитячих 

майданчиків та парку.  

5.ВИСНОВКИ 

При проведенні ревіталізації історичних житлових кварталів, потрібно 

звертати увагу на збереження індивідуальності території, підкреслення її 

особливості; дотримання вимог нормативних документів, достатньої кількість 

території, раціональної організації зон озеленення та проїздів, рівних доріжок. 

Для мешканців краще, коли головні проїзди знаходяться за межами житлової 

зони, жителі мають можливість з свого житла бачити всі головні зони території. 

Важливим є чітке функціонально-планувальне зонування; ієрархія в соціально-

планувальній організації території, розділення пішохідних та транспортних 

потоків. 

 

 

УДК 725.19: 331.53.07 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ У М. ЧЕРНІВЦІ 

Герич Катерина Іванівна, аспірант каф. ІТА Київського національного 

університету будівництва та архітектури 

 

Інноваційний центр зайнятості (ІЦЗ) – новий типологічний об’єкт, що має 

на меті змінити структуру адміністративної будівлі центру зайнятості та додати 

йому нові функції, утворивши при цьому новий тип будівлі центру зайнятості. 

При дипломному проектуванні ІЦЗ було визначено теоретичну модель 

створення об’єкту, шляхом суміщення функціональних зон на основі недіючої 

промислової будівлі меблевої фабрики, розташованої по вул. Хотинській, 2-Г у 

м. Чернівці.  

Ділянка, на якій розташований проектований ІЦЗ складної багатокутної 

форми, оточена житловими та громадськими будівлями, транспортною 

магістраллю, річкою Прут, залізничною колією, пожежним депо, поряд 

знаходиться зупинка громадського транспорту. Загальна площа території 

становить 5,8167 га. Запроектований комплекс та будівлі, що підлягають 

реконструкції розміщені зблоковано на всій ділянці.  

Проектом передбачено наступне зонування ділянки: в’їзна, зелена, 

транзитна, відпочинкова, господарська зони. Відповідне зонування дозволить 

забезпечити, як виконання функцій по обслуговуванню території, так і 

забезпечення розробленої просторової структури генплану. Це дозволить 
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розосередити відпочинкову, житлову, робочу зони по периметру території та 

прив’язати їх до основних пішохідних «магістралей», а як наслідок- 

максимальне освоєння всієї території проектування. 

Комплекс інноваційного центру зайнятості включає такі функціональні 

блоки: виробничий, адміністративний, торгово-виставковий, науковий, 

житловий, освітній, культурно-спортивний, обслуговуючий. 

Проект передбачає розробку частини виробничих приміщень 

(реконструкція існуючих будівель) та проектування адміністративного блоку і 

виставкового павільйону. 

Споруда, що підлягає реконструкції розташована на території приміщень 

колишньої меблевої фабрики, що зараз є практично не діючою. Будівля 

складається із трьох блоків. Перший блок має чотири поверхи, другий та третій 

– три. В плані будівля складної форми, утворюється зблокованими 

прямокутниками. 

Поверхи мають типове планування, через влаштування виробничих 

приміщень, та можливості в майбутньому змінити тип виробництва. Нова 

адміністративна будівля має дев’ять поверхів, в плані ромбоподібної форми із 

дугоподібним першим та другим поверхами. Павільйон круглої форми, 

двоповерховий. Блоки з’єднуються між собою галереями та терасою.  

Перший- п’ятий поверхи адміністративної будівлі- це приміщення центру 

зайнятості, шостий – дев’ятий – лекційні зали для професійного навчання та 

перекваліфікації безробітних.  

Проектом передбачається поступове скорочення виробничих приміщень 

для додавання необхідних ІЦЗ-ті нових функціональних зон (житлової, 

наукової, медичної, освітньої та ін.). Існуюче співвідношення функціональних 

зон: виробнича- 40 %, озеленення – 30%, адміністративні приміщення – 10%. 

Проектоване співвідношення: виробнича - 20%, озеленення – 10%, житлова – 

20%, адміністративна – 10%, інші 40% – медична, спортивна, наукова, 

культурна, торгова, освітня, обслуговуюча зони, а також зона харчування. 

Створення ІЦЗ на основі поєднання центру зайнятості із виробничими та 

ін. функціональними зонами дозволить застосовувати різноманітні 

архітектурно – планувальні рішення, відновити промисловість, створити нові 

робочі місця та покращити соціально – економічний стан нашої держави. 
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Більшість річок європейських промислово-розвинених міст до середини 

20 століття були направлені в канали або колектори. Даний підхід був 

розроблений для покращення міської гігієни та захисту міст від повеней [1]. 

Наразі негативний прояв урбанізації на ріки та водойми європейських міст є 

багатогранним. Серед основних загроз можна виділити наступні: 

1. Вплив на кількість води: зниження витрат та рівня ґрунтових вод за 

рахунок абстракції; 

2. Вплив на якість води: скиди стічних вод, збільшений стік з 

непроникних поверхонь (дороги, дахи), переповнені побутові та промислові 

ливневі води погіршують якість води; 

3. Вплив на фізичну структуру: заміна штучними стінками береги 

річок, загнання річки в колектор; 

4. Геоморфологічні впливи: мости, труби та інша інфраструктура 

змінює ширину та глибину водойм; 

5. Вплив на флору фауну: зникнення природних коридорів, 

прибережних зон, що є оселищами для багатьох видів тварин; 

6. Інвазивні види: міські райони часто страждають від інтродукції 

немісцевих видів, котрі стають едифікаторами середовища та наносять збитки 

довкіллю (для м. Києва: амброзія полинолиста, борщівник Сосновського) [2]. 

Вдалий менеджмент урбанізованих вод Європейського Союзу є ключем до 

вирішення водних проблем міст. Він базується на положеннях основних 

нормативно-правових актів у даній сфері: Директива Ради 91/271/ЄЕС «Про 

очистку міських стічних вод» від 21 травня 1991 року, Директива 91/676/ЄС від 

21 грудня 1991 року «Про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами 

із сільськогосподарських джерел» (Нітратна директива), Директива 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року (Водна 

Рамкова Директива) тощо [2]. 

Ключовими принципами системи менеджменту урбанізованого водного 

сектору є: 

 Системний підхід: управління водними об’єктами має 

здійснюватися шляхом розуміння всього водного циклу, із загальною метою 

захисту водних ресурсів. 

 Участь: враховуючи специфіку вод як загального блага, варто 

враховувати інтереси, потреби та пріоритети всіх водокористувачів та стейк-

холдерів у водному секторі. 
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 Баланс між людськими та екологічними потребами: сталий 

розвиток водних ресурсів. 

 Багаторівневе та прозоре управління: урядові установи мають 

координувати свою політику та дії [3]. 

Драфтовий варіант Urban Water Agenda 2030 Strategy передбачає 

розробку конкретного плану дій щодо комплексного управління водними 

ресурсами у містах ЄС, основними інгредієнтами якого є: управління міськими 

водним циклом – системний підхід – взаємодія із зацікавленими особами – 

актуалізація водних проблем у міському плануванні та у місцевих органах 

влади – робота над цілями Водної Рамковї Директиви [4]. 

Ще однією невід’ємною складовою менеджменту водних ресурсів ЄС, що 

є актуальним для м. Києва є ревіталізація річок. Вона має на меті поліпшення їх 

загального екологічного стану, що забезпечить стійке функціонування 

природних екосистем і гармонійний розвиток рекреаційних комплексів [5]. 

Таким чином, для ефективного управління водними ресурсами м. Києва 

доцільно: 

1. Апроксимувати європейське законодавство у даній сфері; 

2. Розробити власний менеджмент-план управління водними ресурсами 

міста; 

3. Залучити стейк-холдерів до реалізації проектів ревіталізації водних 

об’єктів; 

4. Максимально інформувати громадськість щодо наявних проблем та їх 

можливого вирішення; 

5. Реалізувати чітку кооперацію між місцевими органами влади, 

зацікавленими особами та населенням. 

Отже, аналіз основних проблем водного сектору міст ЄС показав їх 

подібність до міста Києва. Тому доцільно впроваджувати систему 

менеджменту водних ресурсів ЄС у систему екологічної політики столиці. 

Варто відзначити, що при цьому необхідно враховувати екологічні 

особливості міста, його розташування, основні проблеми тощо. Загалом, це 

досить складний процес, що потребуватиме чіткого механізму реалізації, 

державного фінансування та зовнішніх інвестицій та залучення 

громадськості. 
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УДК 711.01/.09 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДКРИТОГО ПІШОХІДНОГО ПРОСТОРУ МІСТ 

Гусєв Микита Олександрович, аспірант кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва і архітектури. 

 

Взаємодія людини з міським середовищем зазвичай починається з 

пішохідних просторів. Вулиця не тільки забезпечує переміщення по місту, а й 

грає серйозну роль в житті міст і їх спільнот. Це своєрідна комунікативна 

структура, що пронизує місто. Пішохідні вулиці служать для організації 

пішохідного руху і поліпшення соціальних, функціональних і естетичних 

характеристик міського середовища. 

Пішохідні зони створюються в найбільш багатолюдних місцях 

громадських центрів міст. Висока міська значимість центральних районів та 

унікальна забудова визначають підвищені вимоги до якісних характеристик 

простору відкритого міського середовища. 

Ключова ознака комфортного міського простору - безпека, а точніше, 

почуття безпеки. Свобода різних просторів від автомобілів на центральних 

площах та вулицях сприяє формуванню почуття транспортної безпеки. У таких 

місцях люди поводяться спокійніше та можуть довше просто залишатися в 

цьому просторі. В свою чергу, наповнене людьми міське середовище створює 

почуття особистої безпеки. 

Пішохідна вулиця синтезує не тільки різноманітні функції і форми 

дозвілля, а й види діяльності з організації території. В пішохідних міських 

просторах розміщують обладнання для відпочинку (місця для сидіння, столи, 

тіньові навіси, смітники і т.д.), допоміжні елементи (велосипедні паркомісця, 

паркінги, торгові точки та кіоски), дитячі ігрові елементи на окремих 

територіях, інформаційне обладнання (маршрутні схеми, інформаційні знаки, 

табло, стенди, вказівники). Поблизу місць масових відвідувань повинні 

знаходитися громадські вбиральні. 

При благоустрою пішохідних зон використовуються різні типи вуличного 

мощення, що відрізняються за кольором, фактурою, розміром елементів, 

малюнком та поєднанням різних елементів. Застосування декоративного 

мощення не тільки підвищує естетичні характеристики відкритого міського 

простору, але і вносить додаткову знакову інформацію, полегшуючи орієнтацію 

людини у просторі. За допомогою мощення можна підкреслити значущість або 

інтимність простору, виділити основні напрямки руху, місця рекреації, дитячі 

ігрові майданчики та паркінги. Пішохідні зони розраховані на цілорічну 

експлуатацію, причому режим їх роботи різний в будні дні та свята, в денні та 

вечірні години. Архітектурно-ландшафтний вигляд також повинен володіти 

гнучкістю - здатністю змінюватися в залежності від поставленої мети, погоди, 

сезону або часу дня. При цьому великого значення набувають пересувні 

елементи озеленення, легкі навіси і розсувні мобільні конструкції та  

перегородки. 
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В складі пішохідних зон громадських центрів розміщуються місця 

короткочасного відпочинку, що зазвичай оточені зеленими насадженнями та 

водними елементами. При їх створенні використовуються різноманітні 

прийоми озеленення та оформлення. Зелені насадження несуть для відкритого 

простору міста такі важливі функції, як захист від вітру а також звукоізоляція. 

Використання декоративного освітлення дозволяє створити новий 

художній образ відкритого міського простору у нічний час. Для цього 

використовуються різні типи освітлювальних приладів, декоративна підсвітка 

будівель та озеленення. Освітлення влаштовується таким чином, щоб зупиняти 

увагу на тому чи іншому живому компоненті вуличного ансамблю - квітнику, 

групі дерев, зеленому килимі газону, водоростях декоративного басейну. 

Рослини допомагають посилити та підкреслити одні елементи оформлення 

і приховати інші, створити ілюзію розширення або скорочення простору. З їх 

допомогою можна направити погляд пішохода на віддалений предмет і 

акцентувати широку панораму. Єдина форма використання рослинності 

протягом всієї вулиці може об'єднати різнохарактерну або випадкову забудову, 

і, навпаки, за допомогою рослинності єдиний простір можна розділити на 

частини. Характер розміщення зелених насаджень на пішохідній вулиці 

залежить в основному від місцевих кліматичних особливостей. 

Використання водних елементів є також дуже важливим для громадських 

відкритих міських просторів, оскільки вони сприяють зниженню запилення 

повітря та покращенню мікрокліматичних характеристик середовища. В таких 

просторах бажано використовувати фонтани, невеликі водоспади та каскади. 

Пішохідні зони - це також шанс для історичних кварталів, які 

малопристосовані під сучасні утилітарні потреби. Це вузькі вулиці та невеликі 

старовинні будинки, простір перед якими, перетворюючись в пішохідну зону, 

підвищує їх цінність, а торгівля, громадське харчування і готелі забезпечують 

кошти на їх реставрацію та обслуговування. Довжина маршрутів в міському 

просторі визначається дальністю пішохідних переміщень. У світі існує 

тенденція, коли у великих містах формуються відкриті простори, що 

виключають рух транспорту і орієнтуються лише на активний пішохідний рух 

задля комфортного сприйняття людьми міста. 

Архітектори та проектувальники все частіше звертаються саме до 

ландшафтного дизайну, оскільки мала кількість природи в міському оточенні 

відчувається особливо гостро. Збережені зелені фрагменти потребують 

підтримки природного балансу шляхом природоохоронних технологій та 

кількісного поширення ландшафтних форм в міському середовищі. Сьогодні 

пішохідна вулиця, яка є міською територією з одного боку, і інтер'єрним 

простором - з іншого, стає платформою для середовищних експериментів щодо 

інтеграції природних елементів, використання технологічних новинок, 

поєднання історії і сучасності.  

Формування пішохідних вулиць - нова і перспективна задача для 

містобудування, вона вимагає аналізу вже наявного досвіду і впровадження 

найбільш прогресивних рішень в життя. 
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УД 726 (477.84) 

ДЕРЕВ’ЯНІ ХРАМИ ТЕРНОПІЛЛЯ  

(ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ) 

Дячок Оксана Миронівна, канд. архітектури, доцент,  докторант кафедри 

дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська 

політехніка» 

 

Питання охорони, використання та реставрації нерухомих унікальних об’єктів, 

які мають особливе історичне значення для формування національної свідомості 

українського народу означив Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

(2000 р.). Сакральна архітектура має високу міру історико – культурної цінності, 

справила значний вплив на перебіг національної історії, розвиток культури та 

мистецтва. Надзвичайно вразливими є дерев’яні храми, адже руйнівна сила 

несприятливих умов для них особливо відчутна. Залишилось зовсім мало часу для 

врятування та збереження дерев’яних сакральних об’єктів, які є важливими і 

цінними складовими культурного ландшафту більшості регіонів нашої країни. 

У Тернопільській області зареєстровані 230 дерев'яних сакральних споруд, 

серед них 168 дерев'яних церков. Найбільше дерев’яних храмів у Зборівському – 

25, Кременецькому – 25, Лановецькому -26, Монастириському – 20 та Шумському 

– 23 районах. 

Майже усі дерев'яні храми Тернопілля використовують як культові споруди, 

проте, більшість із них потребують ремонту чи відновлення. У такому стані, у 

якому вони перебувають сьогодні, перспективи збереження їх є цілком непевними. 

Після передачі храмів у користування релігійних громад, люди поводяться з ними, 

як із власною нерухомістю. Знаходячись під охороною держави, споруди, у 

переважній своїй більшості, піддаються незаконним перебудовам, прибудовам, не 

фаховим ремонтам. Навіть ті споруди, які охороняються законом, протягом 

останніх десятиріч часто гинуть у полум’ї пожеж, дерев’яні церкви безглуздо 

перебудовуються для досягнення «церковного благолєпія», не маючи можливості 

провести фахову реставрацію, селяни часто верхню частину храму і ґонтові дахи 

обшивають бляхою, дерев’яні стіни штукатурять тощо. 

Однією із таких будівель є Миколаївська церква у місті Бережанах (охор. № 

640/0), (1691 р.). Пам'ятка є яскравим твором галицької школи дерев'яного 

зодчества. Проте, сьогодні дерево видно лише в нижніх зрубах, а сама церква схожа 

на металевий саркофаг, під яким матеріал ще більше псується. Така ж ситуація з 

Миколаївською церквою (1763 р.) (охор. № 648/1) у селі Висічка Борщівського р-

ну, із  церквою Йоана Богослова (охоронний № 1566/1) ( 1775 р.) в с. Іване-Пусте 

Борщівського р-ну., у селі Волиця Гусятинського району церкви Св. Анни та 

дзвіниця (1650 p.) (охор.№ 1576/1 та 1576/2). Перелік спотворених пам’яток, які є 

національним культурним надбанням можна продовжити.  

Проаналізувавши стан дерев’яних церков Тернопілля, бачимо, що більшість із 

них знаходяться у незадовільному стані. Однак ці пам’ятки є надбанням 

національної культури, які повинні залишитись для наступних поколінь. Тому 

сьогодні потрібно вирішити проблему їх врятування. 
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УДК - 725.34 

МІСТОБУДУВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ 

ПАСАЖИРСЬКИХ ТЕРМІНАЛІВ (МПТ) 

Дикун Жанна Євгеніївна, аспірант кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

 

Аналізуючи сучасний архітектурний процес і типологічну трансформацію 

об'єктів обслуговування пасажирів зокрема морським транспортом можна 

прослідити основні проблеми та тенденції організації транспортних 

пасажирських терміналів. Серед яких застосування технологій інтер та 

мультимодальності, відновлення зв'язків місто-термінал та збереження 

історичної спадщини в умовах реконструкції. 

Сучасні термінали - новий тип транспортних споруд, об'єднаних з 

міськими простором. Виконуючи свої першочергові функції, вони одночасно 

інтегровані у міську інфраструктуру. Застосування інтер та мультимодальних 

технологій вимагає насамперед реорганізацію інфо та інфраструктури; 

об'єднання декількох інтегрованих видів транспорту міських, приміських, 

міжміських та міжнародних сполучень, що здійснюється за рахунок створення 

спільної інфраструктури, сучасних пересадочних вузлів, формування єдиного 

інформаційного простору, де пасажир доставляється до місця прибуття 

декількома видами транспорту по єдиному проїзному документу. Проблема 

організації зв'язків термінала з містом полягає у необхідності зберегти 

громадську доступність з одного боку, доступ до води вздовж берегової лінії, та 

забезпечити «режимність» об'єкту з іншої. Так, наприклад, на даху Морського 

пасажирський терміналу Йокогама архітектурної компанії FOA знайшов своє 

місце великий міський парк. А ідея нового морського терміналу в Стокгольмі 

C. F. Møller Architects полягає у об'єднанні центру та нової урбаністичної 

частини міста з портом, та створенні природних зв'язків. Ще однією проблемою 

реконструкції та нового будівництва МПТ є збереження історичної спадщини, 

коли не тільки сама споруда може представляти історичну цінність а й 

урбаністичний простір, що її оточує. На прикладі морського вокзалу в м.Одеса 

можна ілюструвати пропозиції  щодо реконструкції відповідно сучасним 

тенденціям містобудування та організації МПТ. Зважаючи на те, що термінал 

розміщується в центральній частині міста у безпосередній близькості з 

залізничним вокзалом, та поєднується Потьомкінськими сходами з основною 

променадною вулицею - Приморським бульваром, територія морського вокзалу 

набуває особливого містобудівного значення та має передумови до формування 

як вузлового центру мультимодальної системи. Сама споруда також має 

архітектурну та історичну цінність і є прикладом стилю конструктивізму, тому 

запропоновано відновити її первинний вигляд а додаткові площі створити за 

рахунок інтерактивної оболонки яка частково накриє споруду. 

Потомкінські сходи з Приморського бульвару спускаються до 

Приморської вулиці, що дублює пішохідний бульвар та є основною 
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транспортною артерією міста. Тут зупиняється громадський транспорт: 

автобуси, маршрутні таксі та тролейбуси. Ще нижче паралельно вулиці та 

бульвару, перерізаючи майже все узбережжя, проходять залізничні колії. Над 

коліями проходить шляхопровід, яким автотранспорт потрапляє на 

гідротехнічну споруду, де розміщується термінал. Пішоходам же відведено 

другорядну роль, променадний маршрут від Потьомкінських сходів перерізає 

Приморська вулиця з активним автомобільним рухом і щоб потрапити на 

шляхопровід їм необхідно спуститися по підземним пішохідним переходам. У 

зв’язку з цим, запропоновано повністю змінити транспортно- пішохідну схему: 

частково спустити транзитний автотранспорт в тунель, а пріоритет віддати 

пішоходам, створивши пішохідну доступність в районі спуску з 

Потьомкінських сходів. Нижній рівень терміналу використати для під'їзду 

автобусів, таксі та індивідуального транспорту та частково під паркінг. 

Основним ядром функціональної схеми стала нова функціональна зона «зона 

інтермодальності», яка частково вбирає в себе функції привокзальної площі. 

Для цього атріум, утворений під час реконструкції 1994 року, запропоновано 

продовжити вниз на ще один підземний поверх. В ньому влаштувати зону 

під'їзду та підземний паркінг для автобусів, таксі та індивідуального 

транспорту. На першому поверсі пропонується зробити наскрізний прохід через 

існуючий вокзал, який поєднає об'єм будівлі терміналу з додатковим об'ємом, 

що створюється за рахунок накриття пірсу оболонкою. Під оболонкою 

розмістяться конференційний зал з готельними номерами та літній театр. На 

існуючій гідротехнічній споруді вже проводилися видовищні заходи (зі 

спорудженням тимчасової сцени), тому актуальність створення літнього 

критого театру з комплексом необхідних приміщень на часі. За рахунок тієї ж 

оболонки на даху основної споруди буде створений ресторан з великим обсягом 

літніх площ для відпочинку. 

Сформовані основні вимоги та тенденції, викладені вище, покликані на 

створення та розвиток сучасних транспортних систем пасажирських перевезень 

з збереженням історичної цінності вже існуючої «тканини міста», 

«ревіталізації» фізичного та суспільного простору території морських 

транспортних терміналів. 

 

 

УДК 711.58 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Довганюк Анатолій Іванович, аспірант кафедри Міського будівництва, 

Факультет урбаністики та просторового планування Київський національний 

університет будівництва та архітектури. 

 

Архітектурно-планувальна організація та об'ємно-просторове вирішення 

загальноміського центру Чернівців є результатом історичних особливостей 
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формування всього міського плану, його функціонально-планувальної 

структури, ландшафтно-природних особливостей, а також ролі міста у системі 

розселення. 

В системі розселення місто виступає на кількох структурних рівнях: як 

центр регіонального рівня (міжобласний), міжрайонного рівня, та як центр 

міста з прилеглою до нього зоною позаміського розселення. 

У межах території міста розміщуються центри обслуговування різного 

рангу, в яких концентруються установи та підприємства культурно- 

побутового обслуговування, які обслуговують постійне та тимчасове 

населення міста та зони його впливу. 

Система культурно-побутового обслуговування формується ядром 

загальноміського центру з його підцентрами, центрами планувальних районів 

та їх підцентрами, системою багатофункціональних транспортно- 

обслуговуючих вузлів та спеціалізованих центрів, центрами місцевого рівня 

(житлового району, промислово-виробничої зони), а також розвиненою 

мережею первинного обслуговування (мікрорайон, квартал). 

Чернівці місто своєрідне. Його архітектурно-просторове середовище 

формувалося на протязі віків. Прекрасні ансамблі, площі, окремі будинки 

придають місту своєрідність і неповторність. 

Багаті природні дані - горбиста місцевість, наявність ріки, зелених 

масивів зіграли важливу роль в формуванні силуету міста.  

Основною композиційною віссю міста являється р. Прут. З берегів річки 

відкривається панорама правобережної частини міста. Прекрасно 

експонується рельєф, силует історичної забудови з її архітектурними 

домінантами. Тому при формуванні нових житлових кварталів правобережної 

та лівобережної частини міста, котрі попадають в сектори сприйняття 

панорами міста з цієї основної осі, необхідно строго підходити до таких 

питань, як: 

-вибір типу забудови; 

-архітетурне вирішення; 

-висотність; 

-масштаб. 

Висотність та тип забудови регулюються генпланом, а масштаб та 

архітектурне вирішення на наступних стадіях проектування. Однак при 

конкретному проектуванні тих чи інших об’єктів в даній зоні в проектній 

документації повинні бути присутні матеріали, які б відображали, як 

вписується нова забудова в панораму міста. Особливо це стосується тих 

кварталів, котрі потрапляють в зону регулювання забудови. 

Наступним питанням є формування архітектурно-просторового 

середовища на рівні планувальних, житлових районів, окремих кварталів. 

Очевидний той факт, що архітектура нових житлових районів далека від того 

естетичного рівня, який повинен задовольняти естетичні потреби мешканців. 

До цього спричинили індустріалізація і типізація минулих літ. 

При розробці проекту детального планування (пдп) та проектів забудови, 
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слід основну увагу приділити питанням пошуку індивідуальності в кожному 

районі, в кожному кварталі. 

Особливу роль в створенні індивідуального образу міста, району 

відіграють композиційні вузли. 

Основними композиційними вузлами являються міський центр, центри 

житлових районів, спеціалізовані центри, набережна р. Прут. Саме ці вузли 

формують і будуть формувати „обличчя” міста, його індивідуальність. 

Велику роль у формуванні архітектурно-просторової композиції міста 

відіграють масиви зелені, відкриті простори та водоймища, які становлять 

єдину систему ландшафтно-рекреаційних територій і несуть таке ж естетичне 

навантаження (крім функціонального та санітарно-гігієнічного) як і 

архітектурні об’єкти. 

І нарешті, промислові території. їх вплив на формування міського 

середовища великий, тому що займають обширні території, домінують 

крупними цехами, інженерними спорудами тощо. Особливо це стосується 

центральної промзони, так як вона примикає до історичного ядра міста. Вид на 

промзону з видових майданчиків історичної частини міста, справляє гнітюче 

враження. В зв’язку з цим проектом Генерального плану Чернівців 

передбачено включити територію промзони в зону регулювання забудови. 

Тому при реконструкції підприємств до питання вирішення їх об’ємно-

просторової композиції, благоустрою необхідно ставити підвищенні вимоги, 

які б відповідали умовам та рівню забудови в режимних зонах. 

Яким би місто не було зручним для проживання добре технічно 

оснащеним, воно не може розглядатися, як повноцінний організм, якщо 

естетичний рівень архітектурно-просторового середовища не відповідає 

естетичним запитам мешканців. 

 

УДК 72.01 

CENTRUM MIASTA ZABYTKOWEGO 

JAKO SERCE MIASTA 

Dominika Kuśnierz-Krupa, Dr hab. inż. arch., Prof. PK Instytut Historii 

Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 

 

Niniejszy artykuł prezentuje przykłady miast zabytkowych, których 

średniowieczne centra stanowią do dzisiaj najważniejsze przestrzenie kulturalne tych 

ośrodków. Są to zrewaloryzowane szerokie ulice lub place, otoczone piękną, 

historyczną zabudową, zaś ruch samochodowy jest tutaj ograniczony do minimum. 

Główna funkcja tych przestrzeni to miejsce spotkań mieszkańców oraz turystów, 

„arena” wydarzeń kulturalnych, w tym przedstawień i kameralnych koncertów oraz 

funkcja handlowa. Warto także zaznaczyć, że pomimo wartości kulturowych w 

centrach zabytkowych toczy się także normalne współczesne życie.  

Powyższa teza zostanie udowodniona na przykładach takich miast jak 

niemieckie Budziszyn i Ladenburg, francuskie Provins oraz Milly-la-Forêt oraz 

duńskie Odense. 
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Budziszyn to miasto położone w Saksonii, nad rzeką Sprewą, na terenie 

wschodnich Niemiec. Jest miastem powiatowym i zamieszkuje go około 39 tyś. 

mieszkańców. Pomimo obecnej przynależności do Niemiec Budziszyn ma  w swojej 

historii także wątki polskie i czeskie. Był przez wieki centrum kulturalnym Łużyczan 

oraz dawną stolicą Górnych Łużyc. Ślady pierwszego osadnictwa na terenie miasta 

związane są z okresem V-IV wieku p.n.e. i kulturą łużycką, zaś narodziny układu 

miejskiego związane są z przełomem X i XI wieku, kiedy na miejscu wcześniejszego 

grodu słowiańskiego założono zamek Ortenburg. Dzisiejsze centrum tego 

zabytkowego miasta stanowią oprócz historycznych obiektów użyteczności 

publicznej takich jak ratusz czy kościoły także zabytkowe kamienice o bogatym 

wystroju architektonicznym. Serce miasta jest zrewaloryzowane. Jest celem wypraw 

turystycznych, ale służy też mieszkańcom jako centrum życia kulturalnego i 

społecznego. 

Drugim ciekawym przykładem z terenu Niemiec jest Ladenburg. Miasto 

położone jest  nad Neckarem, w Badenii-Wirtembergii i zamieszkuje je około 11 

tysięcy mieszkańców. Ośrodek związany jest z kulturą rzymską i castrum romanum, 

zaś jego wzmożony rozwój nastąpił w okresie średniowiecza, kiedy na przełomie IX 

i X wieku założono tutaj miasto o układzie organicznym otoczone narysem umocnień 

obronnych. Centrum miasta jest obecnie zrewaloryzowane i stanowi swoistą podróż 

po zabytkach materialnych z różnych epok, co z pewnością jest wyjątkową atrakcją 

dla przybywających do Ladenburga turystów. Znajdują się tutaj zarówno relikty 

z czasów rzymskich, jak z związane z okresem średniowieczna: układ urbanistyczny 

z rynkiem, ratusz, kościół parafialny oraz zabytkowa szachulcowa zabudowa 

mieszkalna. Historyczne centrum jest wciąż także sercem miasta, gdzie jego 

mieszkańcy spędzają czas wolny, ale także pracują i mieszkają.  

Pozostałe miasta czyli francuskie Provins oraz Milly-la-Forêt oraz duńskie 

Odense także do czasów współczesnych zachowały swoje zabytkowe centra, które 

obecnie nadal pierwszoplanowe funkcje w życiu miasta. Tutaj toczy się życie 

kulturalne, tutaj też znajdują się najważniejsze obiekty związane z ich historią. 

Zarówno mieszkańcy jak i turyści licznie spęczają swój czas wolny wśród 

wielowiekowej, zrewaloryzowanej zabudowy, która tworzy tutaj niezapomniany 

klimat „miejsca”. 

Centra miast zabytkowych są bardzo ważnymi przestrzeniami, gdyż 

wielokrotnie  stanowią o jakości i charakterze całego miasta. Przypominają 

mieszkańcom o ich pochodzeniu, tradycji, jednocześnie realizując także współczesne 

funkcje miejskie takie jak administracja czy handel. To ostatnie także jest istotne 

gdyż wówczas przestrzenie te stanowią „pomost” kulturowy między historią a 

współczesnością.  
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УДК 72.01 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТОРОВИХ ДОМІНАНТ 

КОМПОЗИЦІЙНОГО КАРКАСУ М. КИЄВА 

Дідіченко Маргарита Олегівна, аспірант кафедри. Дизайну архітектурного 

середовища Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

На основі попередніх аналітичних робіт було запропоновано метод 

дослідження композиції міського розпланування, що надає комплексне 

розуміння характеру перетворень середовища та сприяє високому рівню 

подальших містобудівних рішень. В дослідженні обґрунтовано терміни 

«композиційний каркас» та «композиційне тло», запропоновано метод 

визначення просторових домінант та вісей, а також їх ранжування. Дана 

доповідь проілюструє пропоновану алгоритмізацію оцінки просторових 

домінант композиційного каркасу м. Києва за 8 показниками. Для кожної 

характеристики виставляється відносний бал за уніфікованою п’ятибальною 

системою, де «0» – це відсутність визначеного аспекту, а «5» – найбільше 

значення для даного контексту.  

Першим показником є ландшафтне значення топографії точки місця у 

просторовій структурі. Розташування монументу Батьківщина-Мати на 

найвищій відмітці та положення площі Перемоги в улоговині мають рівноцінне 

велике значення, в той час як Лук’янівська площа має рівнозначне 

топографічне положення відносно оточуючого середовища, тож набуває 

мінімального значення за цим аспектом. 

Показник висотності забудови, що впливає на формування силуету, може 

бути точно виміряний та виведений у відносне значення. Враховуючи 

будівельні норми та обмеження для Києва, можна прийняти, що всі точки вищі 

75м мають «5» балів, в той час як «1» – відповідають будівлі з висотою нижче 

15м. Показник площі аналогічно до висоти є математично вирахуваним та 

описує загальну площу будівлі, ансамблю чи комплексу, що складають 

просторову домінанту. Найнижче значення – буде мати окрема будівля-свічка, 

наприклад ЖК «Кловський», а максимальне значення  буде відповідати 

комплексу Києво-Печерської Лаври. Четвертий показник характеризує 

комплексність, що сумує масштаб композиційного елементу та враховує 

кількість споруд та просторів, що його складають. Значенню «1» відповідає 

один просторовий елемент, наприклад завершення бульвару Дружби Народів 

перед мостом Патона, а максимальне значення «5» набувають містобудівні 

домінанти, такі як комплекс Контрактової площі, до якої доєднається вулиця 

Сагайдачного та територія Києво-Могилянської академії. Характеристика 

аттрактивності стає інтегральним показником, що об’єднує у собі 

функціональне та соціальне значення композиційного елементу. Найбільшого 

значення набувають елементи, що генерують значні людські та транспортні 

потоки, функціонально насичені та привабливі для користувачів, такі, що 

мають велике значення для функціонування міста загалом. Наприклад, 
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туристичні об’єкти чи комплекс залізничного Центрального та Південного 

вокзалів має найвищий аттрактивний ранг, адже вони становлять місця тяжіння 

для пішохідних і транспортних потоків. У випадку з комплексом будинку 

Городецького та Адміністрації Президента ми маємо протилежну ситуацію, 

адже територія є закритою від користувачів та виконує одну функцію, тож 

аттрактивність мінімальна. Показник іконічності надає можливість відзначити 

композиційні елементи, що мають специфічні чи характерні художні риси. 

Таким є комплекс Майдану Незалежності, що після реконструкції на початку 

2000-х років отримав скляні підземні та наземні структури та серію монументів. 

Сьомим показником є історична цінність. Він надає змогу відзначити ті 

елементи, що мають велику вагу в історичному контексті та формуванні 

містобудівної композиції. Наприклад, комплекс Софіївської та Михайліської 

площ має велике значення у формуванні містобудівної композиції Києва, тому 

ця точка має найвищу оцінку за цим критерієм. Останнім стає геометричний 

показник – це значення елементу в формуванні загальної композиції міста. Так 

площа Перемоги є, з одного боку, важливою точкою у лінійному векторі від 

Бессарабської площі в бік Житомиру, а з іншого боку, – замикає зірчасте 

сходження менш значних вісей, тож її загальний вплив на формування цілісної 

композиційної структури є вагомим. Проте, точки вздовж узбережжя Дніпра, 

утворені за останні роки, мають відсторонений характер та випадають із 

загальної структури, тож мають негативну оцінку. Для отримання 

комплексного відображення оцінки кожної з точок та утворення ієрархічної 

моделі потрібно підсумувати всі значення за кожним з показників. Для 

загальної моделі було визначено 3 ранги, що комплексно відображають 

значення композиційного елемента в містобудівній структурі. Проте введені 

показники не є рівнозначними, тому пропонується вводити коефіцієнти для 

кожного з них, що надасть змогу виявити різницю впливу певного фактору на 

планувальну систему загалом. Ці коефіцієнти не є фіксованими та попередньо 

заданими, а мають бути визначені експертами залежно від контексту 

конкретного міста. У роботі пропонується застосовувати значення від «0,1» до 

«1», що відображають динаміку змін відповідних показників. Для Києва 

коефіцієнти впливу пропонуються: висоти та площі з максимальним значенням, 

тобто «1»; історична цінність з врахуванням багатовікового розвитку міста 

визначена коефіцієнтом «0,8»; показники комплексності, аттрактивності та 

іконічності отримали коефіцієнт «0,7»; а значення коефіцієнтів топографії та 

геометричного впливу визначаються «0,2». За результатами оцінки, загальна 

композиційна структура за врахування даних обмежень набуває реалістичного 

характеру. Пропонований підхід до оцінки та ранжування просторових доміант 

композиційного каркасу набуває якості системного алгоритму, що надає змогу 

зібрати та об’єктивно інтерпретувати велику кількість факторів, що впливають 

на утворення, функціонування і розвиток просторової структури міста. Також 

алгоритм наглядно ілюструє прогалини у визначенні динаміки композиційних 

зв’язків, котрі потребують подальшого вирішення, а також в прогнозуванні 

шляхів розвитку міської композиції як цілісної структури. 
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УДК 711.2:711.4.01 

ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У КОНТЕКСТІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСЬКОГО ЛАНДШАФТУ 

Дюжев Сергій Андрійович головний спеціаліст Інституту архітектурного 

менеджменту, Київ. 

 

На шляху вирішення затяжної (у наших краях) проблеми збереження, 

оновлення та використання культурної спадщини окрім матеріально-ресурсних 

факторів існують, на наш погляд, дві професійно-світоглядні перешкоди: це 

фокусування (як у Законі "Про охорону культурної спадщини", так й у ДБН 

"Планування і забудова територій") в основному на власне пам’ятки та об’єкти 

культурної спадщини і встановлення зон їхньої охорони та зон регулювання 

забудови, а також акцентування на заходах щодо збереження пам'яток і 

традиційного характеру історичного розпланування та забудови. Немає сумніву 

стосовно надзвичайної важливості реалізації зазначених завдань та заходів, 

проте цього недостатньо для вирішення проблеми, що розглядається. 

Те, що потрібен більш широкий контекст розгляду даного тематизму, 

відоме не відсьогодні. Так у оглядовій інформації Г.Б. Омельяненко (1990 р.) 

відзначає, що у відповідній Інструкції 1949 р. вказано: до пам'яток архітектури 

відносяться не тільки окремі будинки, ансамблі, але й міста, населені пункти 

або їхні частини, а період 1980-1990 років характеризується загостреною 

увагою до активного включення спадщини у середовище розвитку міста, до 

містоформуючої ролі пам'яток історії і культури, використання соціально-

культурного потенціалу історичного міського середовища, а не тільки окремих 

цінних споруд і комплексів. Тому порушується питання стосовно статусу і 

предмету охорони та використання історичного міського ландшафту як 

пам’ятки містобудування, коли цінність об’єктів містобудівного масштабу 

зафіксована у Венеціанській хартії (1964) і у Міжнародній хартії щодо охорони 

історичних міст (Вашингтон, 1987). Визначається актуальним містобудівний 

підхід до вирішення завдань комплексного збереження і використання 

спадщини із застосуванням різних видів трансформаційних дій (як-то 

регенерація, модернізація, реконструкція, нове будівництво) задля забезпечення 

збереження цінностей минулого, пристосування історичного середовища до 

вимог сучасного життя, розповсюдження специфічних характеристик 

історичного обличчя на всю територію міста з метою збереження (відтворення) 

його індивідуальності, що має "пронизувати" усі містобудівні рішення. 

Аналогічний підхід був запропонований Є.Є.Водзінським (1990) для 

визначення основних напрямків розвитку історичного міста з урахуванням 

територій у зоні розташування та композиційного впливу пам'яток історії і 

культури, коли мають бути дотримані режими використання таких територій з 

поділом їх на зону консервації (збереження), де головними є вимоги 

збереження історично сформованого міського (природно-техногенного) 

середовища та відтворення його втрачених цінних елементів та якостей, і зону 
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синтезу (регульованої реконструкції) – регулювання забудови, яка є буферною і 

водночас сполучною зоною між старим і новим, здійснює органічний перехід 

від старовинних міських утворень до сучасних. 

Встановлення закономірностей та обґрунтування вибору типів 

трансформаційних змін міського ландшафту (стану міського середовища і 

режимів здійснення міських процесів) стає актуальним завданням сучасного 

містобудування, що потребує й нових теоретико-методологічних засад. Одним з 

таких напрямів теоретичних обгрунтувань є дослідження Є.В.Швець 

особливостей становлення та перетворення мультикультурного міського 

середовища у рамках креативно-рекурсивної концепції розселення на основі 

змістовного артикулювання архітектурно-містобудівної складової 

цивілізаційного підходу. 

Діагностика стану духовно-матеріального базису життєдіяльності 

(міського ландшафту – процесів і середовища розселення) конкретної 

цивілізації і планування здійснення його трансформаційних змін (стратегічне 

планування ландшафтного цілого) – основний зміст прийняття планувальних 

управлінських рішень щодо вибору цивілізаційного шляху у періоди 

змінювання циклостадій та фаз розвитку і необхідного відповідного 

перетворення параметрів феноменів розселення (природно-техно-

соціумального континуума дійсності) з урахуванням морфотипологічних 

характеристик їх окремих цілісних фрагментів. Це є передумовою 

обгрунтування типів і видів процесо-середовищних трансформацій міського 

ландшафту як цивілізаційного капіталу (культурної спадщини) міста у ході 

його циклостадійного життєвого шляху самоідентифікації. 

Встановлення морфотипологічних характеристик як сигналізаторів 

адекватних процесо-середовищних змін пов’язане із змістом поняття 

"цивілізаційна ідентичність" міського ландшафту, що трактується як 

культурно-історична тотожність феноменологічних параметрів духовно-

матеріального ландшафтного базису (ареалів розселення цивілізації різних 

архітектонічних рівнів) смислозначенням атрибутів і ресурсів ідеальної 

культурної (іменованої) форми, що породжує феномени дійсності. 

Архітектурно-містобудівною одиницею цивілізаційної ідентичності 

міського ландшафту є культурно-історична самобутня капіталоємність, що 

відображає пластику (у т.ч. естетичне благо), поведінку (у т.ч. етичне благо), 

кондиції (у т.ч. гігієнічне благо), самоцінність і поліфонію (у т.ч. культурні 

імперативи та рецепції блага) міського ландшафту. Відповідно, 

морфогенетичними типостворюючими характеристиками культурного блага 

("блесінга") і вибірковості міського ландшафту є несуща здатність середовища 

формування, дієздатність середовища функціонування, уміщаюча здатність 

середовища розвитку, інтегральна життєздатність середовища відтворення, які 

разом й обумовлюють палітру типів трансформації та видів ефективного 

використання, оновлення чи збереження об’єктів і територій культурної 

спадщини, її мовного контексту успадкування майбутнього. 
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УДК 72.036 

БАЛАНС БІОНІКИ ТА ФОРМАЛІЗМУ В АРХІТЕКТУРІ 

Єгоров Юрій Павлович, кандидат архітектури, доцент, професор кафедри 

міського будівництва та господарства, Запорізька державна інженерна 

академія 

 

У визначенні архітектури – «користь, міцність, красота» – 

формоутворення часто займає головуючу позицію. Форми пірамід, оболонок, 

ступінчастих башт, складок мають свій прототип у природному середовищі. В 

цих формах конструктивна складова доведена до досконалості. У великої 

частини об’єктів архітектури успішно повторюються біонічні форми. 

Тим не менше, архітектурні рішення мають певні проблеми. Будівля 

Гранд-Опера у Сіднеї успішно повторює в обрисах 60-метрових оболонок 

сегменти апельсину, але при цьому втрачає оптимальність функції. Аналогічні 

проблеми існують у гігантському театрі у вигляді зірки в плані. Виставковий 

павільйон у вигляді скляного 80-метрової кулі (США) характеризується 

складною комунікаційною системою в угоду формоутворенню. Комплекс 

будівель в Чикаго, який народ називає «кукурудзяними початками», також є 

прикладом невідповідності функції та форми. 

Некоректне визначення стилю в архітектурі може привести до небажаних 

наслідків. Наприклад, комплекс будівель муніципалітету в Торонто (архітектор 

Ревелл) критиками було віднесене до формалізму. Основою їх твердження 

послужили дві суміжні багатоповерхові будівлі у вигляді гігантських пелюсток. 

Автор не зміг переконати суспільство в тому, що форму пелюсток визначила 

функція. Ревелл по внутрішній дузі розташував коридор, по зовнішній – офісні 

приміщення, тим самим підвищив корисну площу. 

Деконструктивізм сягає корінням біоніки та формалізму. Саме в ньому 

багато невідповідності між функцією та формою, а красою вважається 

спотворення біонічних форм, що часто викликає протест у обивателя. 

В цілому, серед вибірки з 9 вітчизняних і 30 закордонних будівель, що 

мають біонічні форми, можна виділити такі, в яких форма відповідає вмісту – 5 

і 18, а також будівлі, що характеризуються формалізмом – 4 та 12. 

Таким чином, серед об’єктів архітектури, в яких використано біонічні 

форми, виявлено до 40 % будівель с домінуванням формалізму над функцією. 

Можливо, сам термін «красота» в сучасній архітектурі потребує корекції. 

 

 

 

] 
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УКД 711.4 

СТАЛІ ГРОМАДИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Зінов'єва Олена Сергіївна, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну 

архітектурного середовища КНУБА 

 

Архітектурна діяльність спрямована на перетворення природного 

середовища та створення середовища штучного, комфортного і одночасно 

гармонійно вписаного в природу. Воно багато в чому визначає світогляд 

людини, її культуру, істотно впливає на здоров'я і працездатність. Тому в 

основі архітектурного проектування повинен лежати підхід, суть якого полягає 

в представленні архітектурного об'єкта (регіону, міста, мікрорайону або 

будівлі), як складної системи взаємозв'язків не тільки між його окремими 

складовими, з природним оточенням та зі всіма мешканцями цього середовища.  

Сталий розвиток - це процес змін, в якому експлуатація природних 

ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, 

розвиток особистості та інституційні зміни погоджені одні з одними і 

зміцнюють сучасний і майбутній потенціал для задоволення людських потреб. 

Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку приділила у своїй 

діяльності основну увагу необхідності сталого розвитку, при якому 

задоволення потреб теперішнього часу не підриває здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої власні потреби. Таке формулювання поняття сталий 

розвиток зараз широко використовується в якості базового в багатьох країнах. 

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох 

основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. 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. Архітектура, як найкраще 

відповідає на питання поєднання соціальної, економічної та екологічної 

доцільності, враховуючи також естетичну складову. З огляду на екологічний 

підхід все більш актуальним стає формулювання соціальних завдань 

архітектури для формування сталої громади. 

За даними Інституту сталих спільнот (ISC), створеного в Вермонті 

(США), сталі громади "економічно, екологічно та соціально здорові та стійкі" 

та "зустрічають" виклики через інтегровані рішення, а не через фрагментарні 

підходи". Більш важливо, що сталі, стабільні громади приймають 

довгострокову перспективу, зосереджуючи увагу, як на теперішньому, так і на 

майбутньому, далеко за межами наступного бюджету чи виборчого циклу, так 

що потреби нинішнього та майбутніх поколінь задовольняються адекватними 

ресурсами. ISC додає, що успіх спільних зусиль, спрямованих на забезпечення 

стабільності, залежить від прихильності та участі її членів, а також лідерства, 

що надихає і ефективно та швидко реагує. 

Деякі зі способів, з якими ISC працював над досягненням своїх цілей, 

включають в себе допомогу в навчанні лідерів з низькодохідних громад США, 
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яким чином енергоефективність та екологічне відновлення можуть пожвавити 

свою економіку, розвивати ініціативи сталого розвитку громади на територіях, 

що зруйновані війною: частини Косово, Сербії та Македонії; встановлення 

зелених дахів на житлових будинках у китайському місті Шензен як пілотний 

проект, щоб показати, як такі технологічні підходи можуть призвести до 

значного поглинання вуглецю та інших екологічних переваг та багато іншого. 

З точки зору формування архітектурного середовища визначити "сталі 

громади" можна, як такі місця, де використання ресурсів та викидів парникових 

газів та інших забруднюючих речовин знижується, а не збільшується; де 

повітря та водні шляхи є доступними та чистими; де земля ефективно 

використовується, а загальні парки та громадські простори та будівлі багато і 

легко відвідуються; де люди різного віку, рівня доходів та культурного 

походження однаково поділяють екологічні, соціальні та культурні надбання; 

де багато потреб повсякденного життя можна задовольнити в 20 хвилинах 

ходьби, і всі вони можуть бути виконані протягом 20-хвилинної їзди по дорозі; 

де промисловість та економічні можливості забезпечують здорове, екологічно 

безпечне існування. 

Модель стійких громад може виглядати як, міське середовище з 

кварталами, що мають спортивні площі, зелений простір та загальні овочеві 

городи та фруктові сади; з масовим транспортом, де велосипед та пішохідний 

рух заміняють більшість автомобільних перевезень. Громади зі змішаним 

користуванням, де школи, житло та комерційні приміщення знаходяться 

поблизу один від одного і працюють від сонячних панелей, геотермальних 

теплових насосів або вітряних млинів. 

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 навколишньої місцевості, а і відтворити 

сталу систему через формування сталої громади. 

 

 

УДК 70.012 

АРТ-КЛАСТЕРИ ЯК ЗАСІБ ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

Івашко Олександр Дмитрович, магістр архітектури. 

 

Актуальність теми урбанізації промислових територій, які займають 

великі ділянки в містах, є актуальною не лише для України, але й для Європи і 

всього пострадянського простору, однак різні країни виробили свої власні 

підходи до урбанізації цих територій. Найпоширеніший в Україні варіант – це 

повне розчищення ділянки пд. нову багатоповерхову забудову, натомість в 

Європі в тих випадках, коли промисловий об’єкт становить історичну чи 
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архітектурну цінність, практикують його збереження зі зміною функції і 

доповнення новою забудовою.  

Все більшого поширення, поряд з перепрофілюванням нерентабельних 

промислових територій під житлові, офісно-житлові чи громадські комплекси 

набуває перетворення колишніх промислових підприємств під арт-кластери. 

Засновуючись на теорії Б.Гаута мистецтва як кластеру, арт-кластер – це 

багатофункціональна будівля з поєднанням культурного і бізнес-спрямування, 

розрахована на трансформацію відповідно до зміни потреб, сучасний 

комунікативний простір на основі творчого самовираження, який складається з 

багатьох різних функцій, сумарний ефект від взаємодії яких значно перевищує 

ефект їх взаємодії окремо один від одного. Швидке поширення арт-кластерів в 

колишніх промислових підприємствах пояснюється тим, що ревіталізація 

промислових підприємств пд. арт-кластери є менш затратною, порівняно з 

перепрофілюванням під готель, бізнес-центр чи торговельний центр. 

На основі аналізу існуючих арт-кластерів в країнах Європи і СНД (Арт-

завод “Платформа” м.Київ, вул. Біломорська, 1; Fabrika space, м.Харків, вулиця 

Благовіщенська, 1; Комплекс “Brotfabrik Wien”, м.Відень, Absbergasse, 27; EC1 

Łódź, м. Лодзь; Galeria OFF, м.Лодзь, Piotrkowska 138/140; Art-Inkubator/ 

Fabryka Sztuki, м.Лодзь, Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 3; Центр 

сучасного мистецтва, м.Краків, Lipowa, 4; Malopolski ogrod sztuki, м. Краків, 

Rajska, 12; Дизайн-завод “Флакон”, м. Москва, Большая Новодмитровская, 36; 

Мистецький Арсенал, м. Київ) містобудівні особливості його розташування 

такі: 

– вдала транспортна доступність, тяжіння до крупних магістралей; 

– великий приток відвідувачів (великі міста зі значним процентом молоді). 

За методом системно-структурного аналізу, функціональне наповнення 

арт-кластеру можна розділити умовно на такі категорії: основна (арт-функція - 

музеї, виставки, лекційні зали, медіатеки, майстерні, шоурум, коворкінги, 

магазини, опен-спейс простори, поп-ап спрямування) і додаткові (інформаційна 

функція, побутова функція, громадське харчування, розважальна функція). 

заклади громадського харчування). 

Оскільки арт-кластер безпосередньо впливає на урбанізацію міського 

середовища, в створенні арт-кластерів має застосовуватись насамперед 

середовищний, а не лише об’єктний  підхід до проектування, а первісна задача, 

яка стоїть при створенні арт-кластеру – це організація простору і прогнозування 

впливу урбанізованої території на простір району чи міста. Ці процеси напряму 

пов’язані з джентрифікацією району (англ. gentrification, іноді міська 

рециркуляція). За визначеною системою показників розташування арт-

кластерів в міському середовищі, в основному арт-кластери розташовані в 

історичних промислових районах, рідше – в житлових чи історичних районах,  

вони завжди тяжіють до транспортної мережі, незначно впливають на 

архітектуру навколишньої забудови. Отже, арт-кластер – це сучасний 

багатофункціональний заклад, основна роль якого полягає саме в 
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містобудівному, а не в архітектурному значенні (оскільки в багатьох випадках 

фасади арт-кластерів можуть бути підкреслено простими і функціональними. 

Питання доцільності знесення нерентабельних промислових підприємств 

чи збереження їх зі зміною функції повинно охоплювати такі аспекти: 

- первісне призначення промислового закладу і відтак можливість зміни 

функції, замни конструкцій, перепланування; 

-  історична та архітектурна цінність промислової забудови, чи є вона 

пам’яткою архітектури і що саме є предметом охорони; 

- локалізація в місті – розмір міста, розташування в міській забудові в системі 

транспортної мережі; 

- застосування методу анкетування і опитування мешканців прилеглих 

територій щодо потреб влаштування подібних закладів і переліку функцій і 

них. 

 

УДК 721.001  

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У 

БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ 

Іванова Лариса Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

Інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

Аналітичні дані фахівців Мінрегіонбуду свідчать про наявність ключових 

проблем у вітчизняній будівельній галузі стосовно енергозбереження та 

ресурсозбереження. 

Відставання у розробці необхідної містобудівної документації та 

довгострокових перспективних планів соціально - економічного розвитку. Це не 

дозволяє здійснювати достовірний прогноз структури капітального будівництва 

будівель, споруд та об'єктів, і адекватно оцінювати найбільш ймовірні вимоги 

до продукції підприємств будматеріалів з боку будівельних та ремонтно - 

експлуатаційних організацій. 

Тривалі процедури проходження погоджень на технічні умови на електро 

- та газопостачання, створення під'їзних залізничних шляхів і підключення до 

об'єктів комунальної інфраструктури при створенні нових виробничих 

потужностей і, як наслідок, відсутність інженерної та комунікаційної 

інфраструктури істотно гальмує будівництво, модернізацію та технічне 

переоснащення підприємств будіндустрії. 

Низька інноваційна активність підприємств будіндустрії та галузевих 

науково - дослідних інститутів. Матеріально-технічна база більшості науково - 

дослідних і проектно - конструкторських організацій до теперішнього часу 

зруйнована. Відбувся значний витік наукових кадрів. Комерційні організації не 

виявляють інтересу до вітчизняного науково - інженерного потенціалу, воліючи 

імпорт технологій як більш швидкий спосіб модернізації виробництва. 

Будівництво і виробництво будматеріалів потрапляє в технічну і технологічну 

залежність від іноземних розробників. 
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Відсутність єдиної державної науково - технічної політики у сфері 

виробництва енергоефективних будматеріалів, а також регіональних програм 

щодо його розвитку. Для вирішення системної проблеми виробництва 

енергоефективних будматеріалів неможливо обійтися без комплексного 

підходу на довгострокову перспективу. Одним з найбільш оптимальних шляхів 

подолання цієї проблеми є розробка та реалізація стратегії розвитку 

промисловості будівельних матеріалів. 

Відсутність єдиної , нормативно та науково обгрунтованої моделі 

оцінки енергоефективності будівель і споруд. Модель оцінки енергоємності 

будинків повинна бути орієнтована не тільки на визначення рівня теплозахисту 

зовнішніх огороджувальних конструкцій і вибір розрахункових максимальних 

енергетичних характеристик систем інженерного забезпечення, але головним 

чином на оцінку експлуатаційних динамічних характеристик енергоспоживання 

протягом усього року. 

Відсутність достатніх обсягів власних коштів підприємств будіндустрії 

та доступу їх до позикових коштів з метою проведення ефективної 

інвестиційної політики. Пов’язано це з тим, що для інвестиційних проектів 

розвитку виробництва будматеріалів в більшості випадку характерні: висока 

капіталомісткість і тривалий період окупності (5-7 і більше років); високі 

екологічні ризики; високі інфраструктурні та сировинні ризики, пов'язані зі 

слабким розвитком інфраструктури. 

Неефективність існуючої нормативної правової бази для створення умов 

щодо використання у якості сировини техногенних відходів інших галузей 

економіки, а також відсутність ефективного механізму економічного 

стимулювання утилізації паливовмісних відходів в якості додаткового палива в 

технологічних процесах, безумовно стримують цей напрямок. 

Відсутність єдиної концепції всього спектра нормативних документів у 

галузі енерго - і ресурсозбереження, а також енергоефективності. 

Найважливіша вимога до вітчизняної концепції та системи нормативних 

документів - науково гармонізація до світових стандартів та досягненнями. 

Необхідно обов'язково враховувати наступні фактори: 

 вітчизняний досвід розробки нормативних документів, 

 особливості стану і розвитку вітчизняної виробничо - будівельної 

індустрії та економіки, 

 кліматичні та географічні особливості. 

У висновку слід сказати, що важливе розуміння того, що 

енергоефективність будівель і споруд - це економічно доцільне 

енергозбереження, тобто показник, що характеризує оптимізацію вартості 

життєвого циклу, включаючи початкові витрати на його життєзабезпечення, на 

експлуатацію, у тому числі енергетичні ресурси, і на екологічні витрати. Термін 

служби будівлі нерідко складає 100 років і більше, і тому вартість його 

життєвого циклу повинна враховувати прогнози зміни енергетичних ресурсів та 

їх вартості. 
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УДК 725.8.01 

ОРНІТОЛОГІЧНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПРОСТІР У М. ЛЬВІВ 

Кайдановська Олена Олександрівна, д. пед. н., професор, Трошина Ірина 

Віталіївна, магістрант, кафедра архітектурного проектування, Національний 

університет «Львівська політехніка» 

 

Проблема ефективного використання території особливо актуальна для 

центральної частини Львова, де поєднуються цінні архітектурні ансамблі, 

житлові квартали, громадські будівлі та зелені зони. Міський рекреаційний 

комплекс поєднує всі природні, історико-культурні та соціальні рекреаційні 

ресурси міста, а також заклади, що працюють на їх базі.  

Сучасні моделі багатофункціонального рекреаційного простору 

орієнтовані на активізацію соціального життя, передбачають взаємодію 

відпочиваючих і організаторів відпочинку. Рекреація, активний відпочинок — 

це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх 

оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих 

територіях, які розміщені поза їх постійним помешканням.  

Спробою урізноманітнити рекреаційні функції є створення 

спеціалізованого орнітологічного рекреаційного простору. Орнітологія (від 

грец. орнітос – птах і логос – наука) – один з розділів зоології, що вивчає 

птахів, їхню ембріологію, морфологію, фізіологію, екологію, систематику і 

географічне розповсюдження.  

Під час дослідження одного з львівських кварталів поблизу вулиці 

Левицького була виявлена цікава озеленена ділянка, де вільно гуляли свійські 

птахи – кури, качки, гуси. Окрай ділянки розташовані корпуси Львівського 

Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій, які 

майже не використовуються для навчання, а також закинуті будівлі. У цих 

будинках і розташований курник. Подальші натурні обстеження території 

показали, що птахи користуються великою популярністю серед місцевих дітей, 

які приходять з батьками, щоб спостерігати за життям пернатих, інколи до 

кварталу заходять і люди поважного віку. Було відмічено, що птахи 

перешкоджають руху транспорту. 

У проектному завданні на виявлення рекреаційного потенціалу кварталу 

було розвинуто ідею рефункціоналізації простору. Базовими одиницями було 

визначено: «діти», «екологія», «рекреація», «птахи», «люди поважного віку», 

«ветеринарія», «студенти». Проаналізовано способи їх взаємодії, ситуацію, що 

склалася та перспективи нової архітектурної організації простору. Пошуки 

альтернативних способів використання курей виявили доволі різноманітні 

напрями соціальної активності. Зокрема, у США активно проводять фестивалі 

курей, у Британії кури помагають виходити з депресії людям старшого віку.  

Огляд світового архітектурного досвіду виявив цікаві приклади організації 

спільного простору відпочинку, навчання та ігор дітей з свійськими птахами. 

Аналіз доцільності запозичення виявлених тенденцій показав, що даному 

кварталу найбільше відповідають такі проекти: простір для гри дітей із 
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свійськими птахами Chicken’s House (арх. бюро Tropical Space), міні 

птахоферма Chicken Village (арх. бюро SKROZ), ігровий майданчик Chicken`s 

Spase (студія B 210). Перший проект – металевий огороджений каркас з 

конструкціями для дозвілля дітей та птахів. Другий проект – покритий 

прозорою сіткою павільйон, споруджений для фестивалю. Передбачає 

можливість людей спостерігати за життям птахів. Також для організації 

простору можна використати ідею природничої лавки від архітектурного бюро 

Studio Segers і варіант помешкання для курей від Tomecek Studio Architecture. 

Створено множину ідей організації орнітологічної рекреаційної зони: 

тематичний дитячий майданчик; сувенірна крамничка (екоперини та інші 

екотовари), дослідницький центр для студентів, дитяче кафе з залом для 

святкувань та зоною анімації. У даному просторі можливо проводити майстер-

класи для дітей по розпису писанки, гончарству, організувати етнофестивалі на 

Великдень, виставки, дитячі вистави тощо.  

На кінцевому етапі функціонального зонування ділянки було виділено: 

приміщення для проведення дитячих гуртків, студентський науково-дослідний 

центр, огороджена відпочинкова зона для дорослих в контакті з птахами, зона 

для пікніків, дитячий майданчик, місце для виставок, простір для гри та 

спостереження дітей за птахами, кафе з дитячим залом, екомагазин, маленька 

сцена для виступів дітей. 

Отже, було виявлено, що орнітологічна зона в місті має рекреаційний 

потенціал, вона є привабливою для туристів, може забезпечити організацію 

дозвілля і відпочинок для мешканців, розвиток та активність дітей, створити 

цікавий простір для творчості та науково-практичних досліджень студентів. 

 

 

 

УДК 727 

ШКІЛЬНІ КОМПЛЕКСИ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗІ СКЛАДНИМ 

РЕЛЬЄФОМ: МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ 

Карбан Анна Анатоліївна, аспірантка кафедри основ архітектури й 

архітектурного проектування Київський національний університет 

будівництва і архітектури 
 

Процес реформування освіти в Україні, зокрема запозичення найбільш 

успішного іноземного досвіду освітніх програм (школи Фінляндії і Данії), 

супроводжує зміни вигляду і форми навчальних просторів. В архітектурі 

українських навчальних закладів простежуються тенденції до універсалізації 

приміщень, можливості їхньої трансформації і модифікації, екологізації 

просторів і найпростішого способу осучаснення – креативного кольорового 

рішення. Питання екологізації можна вирішити завдяки горизонтальному і 

вертикальному озелененню, кольорове оформлення теж не викликає значних 

труднощів, проблему універсалізації простору, забезпечення його 

багатофункціональності подолати більш складно. У цьому випадку ліпше 

звертатися до нового будівництва. Припускаємо, що поступово від старих 
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будівель типових шкіл в Україні зможуть відмовитися, натомість будуть 

побудовані нові навчальні заклади. Одним із варіантів заміни більшості 

теперішніх будівель навчальних закладів є шкільні комплекси на територіях зі 

складним рельєфом (далі ШКнаТСР). 

Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом – це поліпрофільні 

багатогалузеві навчально-виховні осередки, що включають у себе навчальну, 

навчально-виробничу, навчально-дослiдну, фiзкультурно-спортивну, 

вiдпочинкову, господарську, житлову, культурно-видовищну, адміністративно-

службову, громадського харчування, навчально-виховну (якщо передбачені 

дошкільні осередки) функціональні зони з відповідними блоками приміщень. 

Особливістю ШКнаТСР є їхнє розташування відносно населених пунктів: 

на периферії, неподалік від обласних центрів, із можливістю довезти учнів 

спеціальним транспортом, або віддалено від населених пунктів без прив’язки 

до них. Вибір такого розташування зумовлений бажанням забезпечити 

екологічну сприятливість місцевості для дітей за рахунок віддаленості від 

забруднених міст. Крім того, території зі складним рельєфом мають практично 

необмежену площу для влаштування новобудов, оскільки до них не прилягають 

сусідні будівлі, споруди та спеціалізовані ландшафтно-територіальні зони 

Містобудівними умовами, що впливають на вибір місця розташування 

ШКнаТСР є: 

- орієнтація схилів відносно сторін світу (краще мати схил змінної орієнтації, 

але з обов’язковою спрямованістю на пд, сх, пд-сх); 

- величина кута схилу (для основного будівництва – навчальних класів і 

кабінетів, для них передбачена терасна забудова, кут ухилу має бути в межах 

33,5% – 100% (18,5
о
-45

о
), додаткові приміщення, такі як видовищні зали можуть 

бути побудовані на схилі понад 45
о
, за принципом примикання будівлі до нього, 

стадіон же навпаки – потребує пологої ділянки – до 18,5
о
) (величини кутів 

схилів подані за Крогіусом [1]); 

- зручне транспортне сполучення залежно від населених пунктів (ШКнаТСР 

варто розташовувати в межах доступності – не далі ніж 60 км, рівномірно по 

території України); 

- можливість забезпечення зручних під’їздів; 

- екологічна придатність території. 

Висновок. Зона впливу ШКнаТСР залежить від вибору його 

розташування, як об’єкта містобудування на довкілля, а також на умови життя і 

здоров’я людей, що проживають на прилеглій території. Містобудівне 

розташування є одним із основних чинників, що впливають як на планувальну 

організацію шкільного комплексу, так і на його затребуваність.  

Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом враховують 

сучасні норми та потреби, методи і технології будівництва, тенденції 

модернізації архітектурного середовища. 

Список використаної літератури: 

1. Крогиус В. Р. Градостроительство на склонах/ В. Р. Крогиус. – М.: 

Стройиздат, 1988. – 328 с. 
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УДК 502:556.02 

ВОДНА СТРАТЕГІЯ МІСТА КИЄВА 2018-2025 РР.: 

 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Юсипенко Олег Михайлович,  

виконувач обов’язків генерального директора КП «Плесо» 

 

Кияни та гості міста хочуть бачити своє місто сучасним, європейським, 

екологічно безпечним і комфортним для проживання. Важлива складова 

екологічної безпеки і комфорту столиці належать водним об’єктам. У 

майбутньому вони мають бути збережені, більш доступні та екологічно 

безпечні. Комунальне підприємство «Плесо» створено з метою провадження 

заходів щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм міста 

Києва і земель водного фонду, покращення їх рекреаційної спроможності та 

екологічного стану.  

Для вирішення екологічних проблем водойм м. Києва КП «Плесо» було 

ініційовано створення унікального документу – «Водна стратегія міста Києва 

2018-2025 рр.» (далі – Стратегія). Головна мета реалізації Стратегії – 

збереження та оздоровлення водних об’єктів міста Києва до 2025 року. Робота 

яку розпочато ще у 2016 році, сьогодні перейшла на завершальний етап – 

написано перший та другий варіанти драфту Стратегії, підготовлено коротку і 

розгорнуту версію документу.  

Підприємство провадять відкриту політику щодо даного документу і для 

досягнення максимальної відкритості у процесі її написання та узгодження 

ключових питань було ініційовано круглі столи з компетентними 

співробітниками наукових інститутів що працювали у робочій групі 

очолюваній начальником служби екологічного нагляду Гінзулою М.Я.,  

експертами Київської громадської платформи неурядових організацій під 

керівництовом Коваленко О.Л., крім цього представлення документу широкому 

загалу відбувалося на фестивалях Громадського бюджету м. Києва.  

Найважливішими завданнями Стратегії є: 

1. Поліпшення стану водних об’єктів міста, збереження водних об’єктів 

для наступних поколінь шляхом впровадження наступних ініціатив: 

- заборони знищення (каналізування або осушення) природних та 

істотно змінених водних об’єктів міста, припинення забудови 

прибережних захисних смуг; 

- скорочення забруднення водних ресурсів за рахунок поступового 

зменшення та повної ліквідації скидів неочищених стоків зі всіх 

(точкових, дифузних, пересувних) джерел забруднення: до 2025 року на 

50 % у порівнянні з 2018 роком; 

- забезпечення ефективного використання водних ресурсів міста; 

- інвентаризація і паспортизація водних об’єктів столиці; 

- створення сучасної інформаційної бази у сфері водного середовища; 

- створення ефективної системи контролю якості водойм міста Києва. 

2. Впровадження інструментів інтегрованого управління водними 
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ресурсами міста. 

3. Створення сучасної системи моніторингу водних об’єктів та 

забезпечення доступом до інформації щодо якості води та санітарного стану 

водних об’єктів столиці. 

4. Створення нових об’єктів публічного простору навколо водних 

об’єктів, залучення громадськості до розв’язання екологічних проблем у даній 

сфері. 

5. Поліпшення водного партнерства та кооперації між усіма 

зацікавленими сторонами. 

6. Удосконалення інституціональних засад та нормативно-правової бази  у 

сфері використання та охорони водних об’єктів столиці. Співпраця в рамках 

створення концепції Водної Стратегії міста Києва – соціальне і адміністративне 

партнерство між інститутами громадянського суспільства, представниками 

органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу та 

науковими співробітниками задля збереження і відновлення столичних водойм. 

Принагідно варто зауважити, що у процесі реалізації проекту можливі 

наступні загрози: 

 Недостатня активність просування екологічних і соціальних проектів; 

 Невідповідність законодавчої та нормативної бази сучасним вимогам; 

 Відсутність системи управління дощовою каналізацією міста; 

 Відсутність чітких і прозорих механізмів фінансування витрат, 

спрямованих на поліпшення стану водних об’єктів; 

 Зростання і забруднення водних об’єктів, погіршення якості води; 

 Ймовірність агресивних протестних акцій та кризових явищ, пов’язаних із 

будівельною діяльністю у прибережних зонах і забрудненням водних об’єктів. 

Загалом імплементація Стратегії у систему екологічної політики 

передбачатиме ряд можливостей для киян та міста в цілому: 

1. Підвищення комфорту життя людей; 

2. Підвищення рівня задоволення оздоровчих і рекреаційних потреб 

населення; 

3. Підвищення позицій Києва в міжнародних рейтингових оцінках; 

4. Реалізація міської екологічної політики; 

5. Кооперація громади, бізнесу і влади для гармонійного розвитку міста; 

6. Паспортизація водних об’єктів міста; 

7. Впровадження інноваційних методів у сфері водоочищення; 

8. Створення нових рекреаційних зон; 

9.      Створення сучасного міського простору навколо водних об’єктів; 

10. Підвищення безпеки перебування на водних об'єктах; 

11. Підвищення туристичної привабливості міста; 

12. Підвищення екологічної культури; 

13. Впровадження сучасного моніторингу водних об’єктів; 

14. Інтегроване управління водними ресурсами і забезпечення водою 

необхідної кількості та якості водокористувачів столиці та мешканців країни 

нижче за течією Дніпра. 
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Таким чином, реалізація Стратегії дасть змогу поліпшити стан 

інфраструктури, пов’язаної з водними ресурсами міста, збільшити туристичну 

привабливість Києва, покращити екологічний стан і санітарне благополуччя 

земель водного фонду, підвищити комфорт та якість життя у столиці.  

Станом на 2018 рік у рамках завдань Стратегії КП «Плесо» провело 

паспортизацію 18 водних об’єктів, що перебувають на балансовому обліку. Ще 

одними досягненням є поліпшення стану водойм з використанням сучасних 

методів очищення води, а саме за допомогою турбо-ежекторного аератора, що 

запобігає зниженню вмісту кисню у водоймі, попереджуючи замор гідробіонтів, 

робота триває. 

 

УДК  72/03  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ 

Касим Мохаммед Басим, аспирант архитектурного факультета Киевского 

национального университета строительства и архитектуры 

 

В связи с общим усложнением общественных связей, интенсивным 

развитием технологий, повышением уровня жизни и ускорения ее темпа, 

ростом роли бизнеса в современном обществе, инфраструктура воздушного 

транспорта претерпевает изменения, которые отражают процессы, 

происходящие в обществе. 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность базируется на 

следующих позициях: занятость, комфортность, мероприятия по защите 

окружающей среды. Занятость обусловлена структурой управления 

аэропортом, которая подразделяется на управление персоналом и управление 

службами. Отделение персонала отвечают за административное руководство 

персоналом аэропорта, отделение служб -за каждодневное функционирование 

оборудование. В настоящее время введу повышения значения коммерческой 

эксплуатации и роли внешних связей в современном обществе наблюдается 

увеличение общего количества персонала. При этом общее количество 

персонала эксплуатационных служб может быть сокращено за счет 

автоматизации средств обслуживания пассажиров (стойки само регистрации, 

100% досмотр багажа, новые средства контроля). Анализ зависимости годовой 

пропускной способности от располагаемого административного штата 

демонстрирует, отсутствие зависимости пропускной способности аэропорта от 

размеров штата администрации. Рассматривая аэропорт как элементы 

структуры современного общества, можно выявить основные направления его 

развития.  

Сектор для обслуживания пассажиров международных авиалиний 

предполагается использовать для обслуживания авиапассажиров внутренних 

авиалиний посредством единой системы контроля и наземного обслуживания 

пассажиров. 

Основу социальной эффективности составляют социальные результаты, 
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неподдающиеся стоимостной оценке. Важным результатом реализации 

предложенного проекта является повышение пропускной способности 

терминального комплекса аэропорта. Строительство предложенного модуля 

позволит улучшить качество обслуживания авиапассажиров на 

международных и внутренних линиях, позволит существенно сократить время 

и транспортные расходы по доставке пассажиров.  

Ожидаемый при реализации проекта положительный результат 

производственно-хозяйственной деятельности гарантирует поступление в 

федеральный и городской бюджет налогов, предусмотренных действующим 

законодательством. Отчисления на социальные нужды- пенсионный фонд, 

медицинское страхование, содержание фонда занятости - будут способствовать 

повышению уровня жизни населения. Для исключения последствий рисков 

целесообразно спланировать: 

• проведение мероприятий по привлечению иностранных авиакомпаний 

для обеспечения его оптимальной загрузки 

• проведение мероприятий по увеличению доли выручки от 

неавиационных видов деятельности (повышение размера концессий, арендных 

плат) 

• проведение мероприятий по совершенствованию системы 

взаиморасчетов с основными пользователями. 

Ожидаемый социально-экономический эффект от внедрения основных 

положений архитектурно-художественной концепции реконструкции 

аэровокзалов состоит в том, что: 

• осуществляется интенсификация функционального использования 

аэровокзалов путем создания многоуровневых многофункциональных 

пространств даст дополнительные площади для размещения различных 

городских функций; 

• реконструкция существующих аэровокзалов будет осуществляться в 

едином направлении без дорогостоящего демонтажа построенных и 

функционирующих аэровокзалов, с последующим переводом в них пассажиров 

внутренних линий. 

• обеспечивается предоставление рабочих мест, 

• повысится эффективность функционирования функционирующих 

модулей, т.к. новое строительство или реконструкция не потребуют 

приостановления их работы, 

• совершенствуется транспортная структура города за счет создания новых 

транспортных связей с аэропортом, 

• создание в аэровокзалах многофункциональной структуры будет 

способствовать равномерному распределению социальных и общественно- 

культурных функций в границах и за пределами города; 

• типизация и унификация конструктивных, планировочных и 

строительных решений приведет к сокращению затрат на строительство здания 

и планировочные работы, а также незначительные изменения финансовых 

затрат в процессе строительства, позволит заранее определить общий объем 



 53 

сооружения, финансовые обязательства аэропорта (стоимость расширения). 

• доходы аэропорта от неавиационной деятельности (концессии). 

• сокращение возможного дефицита при эксплуатации аэровокзала путем 

консервирования строительства новых модулей без прерывания 

функционирования уже введенных в эксплуатацию модулей. 

При заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ 

и поставку соответствующего оборудования целесообразно предусмотреть 

условия, обеспечивающие оптимальные значения стоимостных показателей. 

сроков их поставки и строительства, предусмотреть унификацию и типизацию 

основных конструкций, организовать контроль за соблюдением финансовых 

показателей деятельности предприятия. 

 

УДК 72.01, 004 

СУЧАСНІ ПРОЕКТНІ МЕТОДИКИ В ЕПОХУ ВІМ 

Кисіль Ольга Валентинівна, аспірант кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури. 

 

ВІМ впевнено завойовує світ і на вітчизняних теренах рівень 

використання цієї технології зростає. Її актуальність сприяла появі відповідного 

розділу у підручнику КНУБА «Інформаційні технології в архітектурі», тож 

навчання ВІМ набуває академічних рис. В основі технології лежить системний 

підхід, який є головною перевагою в проектних процесах. Але проблема 

полягає в тому, що навчання методології проектування та навчання ВІМ лежить 

в різних площинах. Студенти починають працювати в ArchiCad чи Revit, 

створюють там будівельно-інформаційну модель, але процес проектування 

відбувається за методиками архітектурних бюро, що існували в докомп’ютерну 

еру. Тобто в схему проектування взагалі не закладені сучасні технічні 

можливості та інструменти архітектора. Окрім того, ідеологія тих часів мала 

дуже чіткий напрямок «на виконання квартального плану». Тобто 

трансформація професійного мислення згідно реаліям майже не відбувається. 

Про варіативність проектування заговорили набагато пізніше. Але й вона, на 

думку автора, має еволюціонувати в «ітеративність». При чому цей ключовий 

момент в спілкуванні з замовником завжди болісно б’э як по самолюбству 

архітектора, так і по його кишені. Це відбувається тому, що від самого початку 

генетичний код вітчизняного загальноприйнятого проектного процесу має 

«каскадну» структуру. Після вирішення однієї задачі спеціаліст переходить на 

інший щабель і вже не повертається на попередній, причому вважається, що всі 

попередні щаблі виконані вірно. Але статистика дослідження каже про майже 

неможливість втілення проектного процесу без ітерацій, тобто переробок. В еру 

«паперового» проектування це завжди означало купу роботи по виправленню, 

перекресленню, копіюванню. Зараз – вирішується єдиною маніпуляцією 

комп’ютерною мишкою, особливо, в ВІМ моделі, де зміна одного елементу 

автоматично відображається на всіх інших, пов’язаних з ним. Тому, автор 
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дослідження вважає доцільним введення поняття «ітеративність» в сучасну 

академічну схему проектного процесу як невід’ємний елемент вдосконалення 

результату для споживача. Взагалі у сучасному світі в силу прагнення до 

ринкової складової економіки утвердилася схема: «інвестор-споживач-

архітектор». Це сформувало ідею розвитку концептуальної думки архітекторів 

у вигляді соціально-орієнтованої архітектури. При цьому вона кардинально 

відрізняється від концепцій модерністів, які прагнули перекроїти життя людей, 

навчити жити за правилами. Концептуальна ідея сучасних архітекторів 

спрямована на задоволення потреб людей, суспільства в реальному часі, а не 

формування цих потреб [2]. Треба зазначити, що розвиток системного 

мислення, а також соціології та психології, надали багату палітру варіантів 

плідної праці з замовниками загалом у сфері керування проектами. Такі сучасні 

підходи вдало використовують IT компанії. Варто звернути увагу на принципи 

«гнучкого проектного процесу», чи Agile(англ.). У спеціальному маніфесті, що 

було написано у 2001 році, вказано: «Люди та співпраця важливіші за процеси 

та інструменти. Працюючий продукт важливіший за вичерпну документацію 

Співпраця із замовником важливіша за обговорення умов контракту. Готовність 

до змін важливіша за дотримання плану. Тобто, хоча, цінності, що справа 

важливі, ми все ж цінуємо більше те, що зліва.» Відкритість до змін, командна 

робота, вірний розподіл пріоритетів – ці особливості підходу є доцільним 

адаптувати для архітекторів і навчати йому разом з введенням в ВІМ. 

Дослідженням розробляється програмний інструментарій, що дозволяє 

аналізувати результати роботи, порівнюючи їх з технічним завданням (ТЗ) 

замовника, а також електронний шаблон самого технічного завдання, яке може 

динамічно змінюватися на протязі проекту. Всі зміни та відповідність проекту 

умовам ТЗ автоматично фіксуються, що робить можливим фіксування кількості 

ітерацій, легітимність умов ТЗ, час, що витрачено та ступінь якості проектних 

робіт. Таким чином, завдяки новим програмним розробкам у сфері ВІМ, можна 

вийти на новий, ефективніший рівень проектування, залишити більше часу для 

творчості за рахунок більш продуктивних схем праці.  

Розуміння студентом-архітектором ВІМ як системи, що має постійно 

покращуватися до набуття нею рис, максимально наближених до ТЗ, а також 

вміння застосувати до розробки нову, гнучку методику архітектурного 

проектування – запорука становлення сучасного та ефективного спеціаліста 

галузі. 
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http://dbn.co.ua/publ/arkhitekturnye_reshenija/faktory_formirovanija_arkhitekturnykh_koncepcij/32-1-0-479
http://dbn.co.ua/publ/arkhitekturnye_reshenija/faktory_formirovanija_arkhitekturnykh_koncepcij/32-1-0-479
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УДК 711.4:504.0 

НАПРЯМИ РЕНОВАЦІЇ МОРАЛЬНО ТА ФІЗИЧНО ЗАСТАРІЛИХ 

ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД М. КИЄВА 

Кисіль Світлана Сергіївна, к. арх., доц. кафедри дизайну інтер’єру і меблів,  

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

Актуальність. При поступовому переході суспільства з індустріальної до 

постіндустріальної епохи в м. Києві відбулися докорінні зміни в промисловій 

галузі, що дало поштовх до кризового стану і припинення діяльності багатьох 

підприємств. А це в свою чергу призвело до того, що в структурі міста 

залишилась велика кількість морально та фізично застарілих промислових 

об’єктів, що простоюють не приносячи економіці столиці прибутків. Питання 

подальшого існування, доцільного використання промислових будівель і 

споруд, що знаходяться в структурі міста, постало гостро. Оскільки, за 

Генеральним планом м. Києва до 2025 р. промисловість має бути винесена за 

його межі. У свою чергу, можливо декілька варіантів розв’язання існуючої 

проблеми: консервація залишків шкідливого виробництва; знос промислової 

забудови, виробництво в яких було екологічно безпечним та будівництво на 

нефункціонуючої промислової забудови, що конструктивно придатна до 

подальшого перепланування з наданням їй нових громадських або житлових 

функції. 

На Заході вже давно зрозуміли, що реновація, реконструкція та 

перепланування промислових будівель з наданням їм нового функціонального 

призначення, обладнання і процес виробництва, в яких перестав бути 

прибутковим є досить перспективним напрямком. Оскільки, нефункціонуючі 

промислові споруди мають вже сформовану конструктивну основу, а їх 

 

Метою дослідження є вивчення процесу реновації загалом та такого, що 

відбувається на будівельному ринку столиці, шляхом збору та аналізу 

інформації щодо прикладів реалізації зазначених будівельних проектів.  

Основна частина. Запас конструктивної міцності індустріальних споруд 

перебільшує той же показник у громадських спорудах у декілька разів. 

Підсилення старих конструкцій не потребується. Більш того їх можна 

навантажувати додатковими рівнями та антресолями, збільшуючи вихід площ. 

Для отримання якісного продукту не потрібно великих фінансових вливань. У 

процесі реновації з’являється можливість перейти від об’єкту до архітектурного 

середовища: приділити більше уваги благоустрою як внутрішнього простору, 

так і території його розміщення – її озелененню, створенню сприятливого для 

життєдіяльності людини довкілля (безбар’єрного, доступного, комфортного і 

багатофункціонального), упорядкуванню об'єктів благоустрою з урахуванням 

особливостей їх використання.  

У м. Києві вже багато років найбільшої популярності отримує прийом 

реновації нефункціонуючих промислових будівель і споруд з наданням їм 
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торгівельно-розважальної функції (торгівельний центр «большовик» на місці 

одноіменного машинобудівного заводу, «платформа арт-завод» на місці 

дарницького шовкового комбінату, тощо) та адміністративно-офісної (бізнес-

центри «іллінський» на місці швейної фабрики «ластівка», «фрунзе 69-71» на 

місці експериментального механічного заводу, тощо). І менш популярна, на 

жаль, сьогодні реновація зазначених споруд в об’єкти культурного призначення 

(арт - галерея «цех», «port creative hub», арт простір «Башня»).  

Тому подальша реновація нефункціонуючих промислових будівель і 

споруд в м. Києві, наприклад, у: виставково-експозиційні зали, галереї, 

коворкінги, арткластери, івент зони, хаби, ай-ті центри, тощо, а також – в 

активні зони відпочинку, такі як: скаледроми, квест кімнати, спортивні 

комплекси та ін., могла б стати досить доцільною та виправданою (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Розподіл об’єктів реновації та ревіталізації м. Києва за  

функціональним призначенням 

№ Тип будівлі Кількість проектів Загальна площа 

1 Бізнес центр 24 399 490 

2 Торгівельно - розважальний 10 341 000 

3 Культурно – мистецький 8 118 100 

4 Готельний комплекс 2 61 498 

5 Житло чи апартаменти 1 4 100 

 

Висновки. Успіх функціонування, велика кількість отриманих в процесі 

реновації об’єктів в м. Києві доводять, що реновація є ефективним методом 

реалізації будівельного проекту. Крім економічної ефективності існують ряд 

інших переваг процесу реновації, таких як – екологічні та соціальні. Можна 

впевнено стверджувати, що реновація є новим науковим напрямком в 

архітектурно-будівельній науці України та відповідно вивчено недостатньо.  

У дослідженні розкрито суть процесу реновації нефункціонуючих 

промислових будівель в контексті м. Києва. Проаналізовано останні 

дослідження щодо вивчення ревіталізації і реновації зазначених об’єктів. На 

основі аналізу таблиці з даними, наведено загальні особливості процесу 

реновації в м. Києві. Визначено, що найбільшого поширення набули об’єкти 

комерційної нерухомості. 

Загальна площа реалізованих проектів наближається до 1 млн. м. кв. 

Існують гарні перспективи реалізації ще більшої кількості проектів в м. Києві 

та в цілому по Україні. Проте вони ускладнені наявними негативними 

факторами, для нівелювання впливу яких необхідна зважена державна та 

муніципальна політика розвитку промислових територій в межах населених 

пунктів України. 
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УДК 72.01 

WSPÓŁCZESNY WIZERUNEK MIASTA 

Dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK 

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca, prof. PK 

Politechnika KrakowskaWydział Architektury  

 

Miasta ulegając przemianom wpisują się w czasy współczesne, dla których 

różnorodność wynikająca z przekształceń, eksperymentowania jest zjawiskiem 

naturalnym. Zmienia się nie tylko architektura, ale również transformacji ulegają 

przestrzenie publiczne. Zmieniają się również preferencje  samych mieszkańców. 

Ponieważ miasto ma służyć człowiekowi najważniejszym jego wyzwaniem  także na 

przyszłość jest realizacja jego potrzeb - potrzeb jakie kieruje on w stronę swego 

miejsca zamieszkania - miasta, z którym czuje się związany, z którym utożsamia się.  

Najpilniejszą potrzebą społeczną jest poczucie bezpieczeństwa. W czasach tak 

licznych zagrożeń człowiek współczesny czuje się zagubiony. Traci poczucie 

bezpieczeństwa, a z nim chęć uczestniczenia w życiu miasta. Prowadzi to do 

zamierania wielu przestrzeni publicznych, które z miejsc atrakcyjnych  przeistaczają 

się w miejsca zapomniane.  Takie przestrzenie potrzebują szybkich i efektywnych 

interwencji, w wyniku których proponowane aktywności mają na celu skupienie ich 

potencjalnych użytkowników. Równie ważną potrzebą współczesnego człowieka 

niezależnie, czy analizie poddawane jest miasto współczesne, czy historyczne jest 

obcowanie z przestrzeniami zielonymi. W wyniku niekontrolowanego rozwoju miast, 

rosnącej liczby mieszkańców (liczba mieszkańców wzrosła niemal dwukrotnie) 

przestrzenie zielone w dość szybkim tempie zastępowane są terenami 

zabudowanymi. W tym kontekście na uwagę zasługują osiedla mieszkaniowe z 

przełomu lat 70-tych i 80 –tych, które ze względu na rozwiązania przestrzenne są 

przykładami obszarów, które zapewniają swoim mieszkańcom kontakt z zielenią. 

Często w ich obrębie lokalizowane są wspólne przestrzenie zielone, ogródki  

dekoracyjne, obszary rekreacji i wypoczynku. W przypadku osiedli nowych 

przestrzenie zieleni są zbyt małe biorąc pod uwagę proporcje między obszarami 

zabudowanymi, a wolnymi od zabudowy. Intensywność obiektów mieszkaniowych 

na ogół zwiększa się, co prowadzi do wielu negatywnych skutków, m.in. do zbyt 

dużego zacienienia obszaru i jego słabego przewietrzania.  

Za jedną z najważniejszych swoich potrzeb mieszkańcy także uznali łatwą 

dostępność do usług i w tym przypadku architektura nowoczesna ze względu na 

rosnącą liczbę punktów i obiektów usługowych nawet w historycznych miastach 

warunek ten zapewnia. Z drugiej strony obserwujemy od wielu lat uciążliwości w 

zakresie rozwiązań komunikacyjnych, które nie nadążają za rosnącą potrzebą 

przemieszczania się społeczeństwa indywidualnymi środkami transportu w celu 

dojazdu do pracy i ośrodków usługowych.  

Potrzeby mieszkańców względem miast uznać wiec można jako priorytet 

niezależnie od tego, czy analizie poddawana jest architektura nowoczesna, czy 

historyczna. W drugiej kolejność ośrodki miejskie  dziś dążą do postępu, rozwoju, 

który w architekturze przejawia się stosowaniem nowych technologii, w tym 
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unowocześnionych materiałów budowlanych. Skutkuje to pojawianiem się w 

sylwecie miast nowych form w różny sposób traktujących zagadnienie kontekstu 

miejsca. I tak architektura nowoczesna często kontrastuje z historyczną, bądź stara się 

do niej nawiązać choćby skalą, pionowymi lub poziomymi podziałami elewacji, 

formą dachu, itd. Bez względu na przyjętą tendencję wpisuje się ona w krajobraz 

miasta tworząc jego nową historię, kształtując jego nowy wizerunek i tożsamość. 

Architektura nowoczesna często wyróżniając się spośród otoczenia traktowana jest 

jako wydarzenie w przestrzeni miejskiej.To za jej sprawą miasto jest zapamiętywane. 

Doskonałym przykładem, w którym architektura zabytkowa współistnieje z 

nowoczesną jest Barcelona, Londyn, Paryż, itd. (rys.1,2,3).  Właściwie każde 

historyczne miasto doświadcza dziś obecności w swej strukturze przestrzennej  form 

nowoczesnych, nawet jeśli jest to historyczna struktura. 

 

    
Rys.1,2,3 fot. Współistnienie architektury nowoczesnej z obiektami 

zabytkowymi (Londyn), fot. J. Kobylarczyk 

 

Niekiedy nowe formy pojawiają się na terenach bardziej neutralnych ze 

względu na walory architektoniczne lub na obszarach zdegradowanych, które 

potrzebują odnowienia. Potrzebują nowoczesnej architektury, która nie tylko 

wpłynęłaby pozytywnie na ożywienie przestrzeni, ale także poprawiłaby jej 

wizerunek zarówno ze względu na rozwiązania estetyczne, jak i walory 

kompozycyjne oraz funkcjonalne. Rewitalizacji zazwyczaj ulegają tereny 

poprzemysłowe i powojskowe. W wyniku czego architektura jest unowocześniana, 

adaptowana na różne funkcje. Zyskuje nowe życie, poniekąd także nową formę z jej 

nowoczesnymi elementami.  

Na podstawie przytoczonych informacji można wnioskować, że architektura 

nowoczesna umiejętnie wpisana w strukturę przestrzenną historycznych miast jest 

potrzebna. Stwarza możliwość ożywienia przestrzeni zdegradowanych. Ponadto jest  

symbolem postępu i nowoczesności. Istnieje szereg przykładów, które dowodzą, że 

współistniejąc z historycznymi obiektami tworzy atrakcyjny wizerunek ośrodków 

miejskich wisując się w jego charakter ii tożsamość. 
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УДК 72.01 

МОДЕЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЯК ДИНАМІЧНИХ 

ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР 

Ковальчук Ксенія Костянтинівна, кандидат архітектури, доцент кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі Київський національний університет 

будівництва і архітектури. 

 

Структура архітектурного об’єкту є однією з характеристик його системи 

та представляє форму організації зв’язків між його елементами. Основою 

структурного методу є перенесення уваги з елементів системи та їх 

властивостей на зв’язки між цими елементами. Ідея полягає в тому, що сутність 

всіх процесів продиктована не об’єктами матеріального світу, а тим, як ці 

об’єкти пов’язані між собою (в часі чи просторі), яким чином вони взаємодіють 

та результатами їх взаємодії. Як зазначає французький філософ Ролан Барт, 

«метою будь-якої структуралістської діяльності є відтворення об’єкту таким 

чином, щоб в подібній реконструкції виявилися правила його функціонування». 

Це досягається шляхом поступового виявлення зв’язків між окремими 

елементами, що в кінці кінців призводить до проявлення всієї структури в 

цілому. 

Дослідження чи формування структури архітектурного об’єкта 

починається з аналізу зв’язків його системи, а саме визначення таких, що є 

інтегруючими, необхідними для існування, життєспроможності та 

функціональності системи, та таких, що є менш суттєвими. Такий аналіз 

виявляє, які зв’язки є актуальними на сьогодні, а які є лише даниною традиції 

та застосовуються за інерцією. На основі інтегруючих зв’язків формується 

модель структури архітектурного об’єкту – схема взаємозв’язків, що 

відображає правила та закономірності функціонування архітектурного об’єкту. 

На основі такої моделі є можливість розробляти подальші сценарії розвитку 

об’єкта. 

При розгляді структури архітектурного об’єкта важливим є відмова від 

пріоритету фактів (окремих прикладних знань, стильових напрямків тощо) та 

приділення уваги сутнісним аспектам та явищам, що впливають на об’єкт 

протягом його експлуатації. Центральним питанням є виявлення в 

архітектурних об’єктах їх внутрішніх структурних закономірностей; часові 

зв’язки як всередині об’єкта, так і з його оточенням. Тому структурний метод 

застосовується саме з позицій часової, еволюційної складової архітектурного 

об’єкту.  

Архітектурний об’єкт як система створюється для виконання 

функціонального призначення, тому характер його просторової та 

організаційної структури має відповідати характеру функцій, що в ньому 

протікають. Оскільки постійно зростаючі та змінні потреби людей сприяють 

появі нових видів послуг, то функціональне наповнення об’єкту постійно 

знаходиться у стані свого розвитку. Структура об’єкта також повинна 

відповідати цим умовам та адаптуватися до постійних змін функцій об’єкта. 
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Таким чином, структура архітектурного об’єкта повинна еволюціонувати, 

поступово та неперервно змінюватись від одного стану до іншого задля 

зберігання доцільності свого існування. Для формування такої структури 

необхідним є створення порядку зв’язків, які б забезпечували постійні, 

адекватні ситуації зміни.  

Сама ідея еволюції означає взаємозв’язок двох головних, протилежних 

аспектів – збереження та зміни. Якщо застосувати цей принцип до 

архітектурних об’єктів як систем, що еволюціонують, то він може бути 

представлений у вигляді поєднання двох взаємопов’язаних підсистем: 

«оперативної», що легко та швидко реагує на впливи середовища та 

«консервативної», що несе в собі елементи стійкості та стабільності. Таким 

чином, єдина система архітектурного об’єкта працює одночасно як на своє 

самозбереження, так і на свій саморозвиток. 

Розподіл громадського об’єкту на дві інтегровані підсистеми перевірено 

шляхом аналізу ряду громадських будівель масових типів, а саме в 

планувальному рішенні об’єктів виділено частини чи окремі приміщення із 

приналежністю до консервативної та оперативної підсистем. Така 

приналежність визначена за допомогою аналізу структурних характеристик 

кожного приміщення. Якщо приміщення є складовою «жорсткої» частини 

структури об’єкту, то воно відповідно належить до консервативної підсистеми, 

а якщо «гнучкої» – до оперативної. Таким чином проведено перевірку кожного 

конкретного приміщення на предмет того, чи є воно «жорстким» чи «гнучким» 

елементом структури об’єкту. Це було визначено за характером його 

просторових та організаційних зв’язків: «жорстка» структура формується 

«сильними» зв’язками, «гнучка» – «слабкими», «бажаними», додатковими. При 

наявності обов’язкових зв’язків, від яких залежить функціонування всього 

об’єкту, робиться висновок про приналежність даного приміщення до 

«жорсткої» структури.  

З точки зору змін в часі «сильні» зв’язки – це зв’язки, обов’язкові для 

функціонування об’єкта в цілому протягом тривалого часу. Якщо між двома 

елементами існує сильний зв'язок, то він має бути збережений попри всі 

просторові зміни. Такі зв’язки є інтегруючими, що об’єднують всю систему 

архітектурного об’єкту в єдине ціле. Саме такі зв’язки утворюють «жорстку» 

структуру консервативної підсистеми. Тому для виявлення ділянок, що є дійсно 

важливими в своїй незмінюваності, необхідно виділити приміщення, які 

пов’язані в структурі об’єкту інтегруючими зв’язками. 

На основі аналізу форм просторових перетворень виявлено різні форми 

зв’язку простору архітектурного об’єкту з часом. Це дає змогу визначити 

основні ознаки інтегративності зв’язків елементу (приміщення) в системі 

громадської будівлі. Дані ознаки дають змогу визначити сутнісне значення 

приміщення об’єкту в загальній структурі та визначити наявність потенційно 

гнучких ділянок. Поєднання цих ознак дає можливість проявити «життєво» 

необхідні для функціонування зв’язки та їх поєднання у структуру, і разом з 

тим визначити потенційну гнучкі ділянки в структурі об’єкту. 
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УЯВА І АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОСТІР. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ФЕНОМЕНУ  
Коновалюк Анастасія Вікторівна; аспірант кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі Київський  національний університет архітектури і 

будівництва  

 

Життя людини складається з багатьох аспектів її діяльності. Одні дії ми 

виконуємо щодня, інші в залежності від наших потреб, настрою і побажань. 

Деякі процеси ми осмислюємо, про щось важливе думаємо, а в інших 

знаходимось майже не усвідомлено, перебуваючи в потоці повсякденності. 

Ці всі форми буття людини певним чином проявляються в міському 

просторі, з яким ми контактуємо. Частіш за все, мозок людини поділяє 

простори на ті, які спонукають нас до певних вражень та нових думок та на ті, 

які вважаються побутова-повсякденними, «не помітними». Місця, які 

збагачують наше життя, завжди пов’язані з важливими для нас спогадами або з 

суттєвими подіями.  

На відміну від звичайних, архітектурні будівлі, завжди спрямовані на 

суспільне сприйняття та враження, які передусім виникають стосовно впливу 

на особисту чи колективну свідомість, тобто вирішує завдання: яким чином 

вплинути на вибір людини. Можна припустити, що архітектура з’являється 

тоді, коли між спорудою і утилітарною функцією з’являється певна ціль. Цілі 

можуть бути різними: вплив на релігійну свідомість, привабити покупців, 

вразити спостерігачів та ін. Ціль складно досягнути через реалізацію «голої» 

функції, яка нічим не  відрізняється від таких самих  функцій, тільки  в інших 

місцях і задовольняє лише фізіологічні потреби людини. Тільки завдяки творчої  

здібності людини, як  уява, можна донести людям цінність тих чи інших дій в 

конкретному просторі, можна досягнути певної мети.  

Є об’єкти різко споживацького характеру. Вони приваблюють своїм 

максимальним втручанням у свідомість людини через яскравий «кричущий» 

дизайн, на який неможливо  не звернути увагу. Насамперед це об’єкти насичені 

візуальними прийомами, образ яких складно не запам’ятати. Також можна 

виявити більш «тонкий» підхід. Це створення  архітектурних просторів, які 

направлені на розвиток особистості і на виховання гарного смаку. Тут постає 

питання, як використовуючи вади людини, надати їй певні можливості для 

культурного да духовного розвитку. 

На нашу думку, такий досвід вже існує в м. Львів, який можна назвати 

львівським феноменом, а саме: появі в місці багатьох приємних осередків для 

відпочинку, кафе, що запам’ятовуються, та залишають гарний післясмак у 

відвідувачів – городян та гостей. Цікавість цього феномену полягає в тому, що 

чиясь благотворна ініціатива, добрий смак та традиція вплинули на 

розповсюдження творчо оздоблених просторів. Такий спосіб виникнення 

багатьох цікавих кафе можна назвати ефектом проникнення гарного смаку і 
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творчого натхнення в формування громадських просторів споживацького 

характеру. 

Кафе “Аптека” виникла на місці старовинної аптеки, де було вперше 

винайдено гасову лампу. Вже цей факт привертає нашу увагу. На основі цього 

було вирішено  відтворити інтер’єр аптеки 19-го століття. Відвідувачі можуть 

відчути атмосферу життя тих часів і це провокує уяву до роздумів про минуле. 

Із цілі створити кафе, яке привабить відвідувачів в досить конкурентному 

середовищі, виникає ідея привернути увагу історичним фактом існування цієї 

будівлі. Так уява авторів спрацювала на виникнення кафе “Аптека”. 

Кафе “Дім легенд” виникло на основі придуманої історії про будинок 

сажотруса і його сім’ї, де живуть різні легенди міста. Сім’я сажотруса збирє 

книги про Львів, пильнує львівських левів, стежить за рівнем води в р. Полтаві і 

слідкує за тим, щоб  ніхто не присвоїв пару метрів старої будівлі австро-

венгерських часів. Кожний поверх кафе відображає справи, якими займалася 

сім’я. Відвідувачі проходить по запланованому сценарію. Кожний ярус є 

унікальним для його споглядання, а на останньому поверсі розташований 

трабанат сажотруса, на якому він «літає» чистити труби. Авто, яке знаходиться 

на верхній терасі, спонукає відвідувачив підниматися до гори. Так із ідеї 

привернути увагу туристів спрацюавала уява автора створити кафе на основі 

легенди, де людина, окрім того щоб насолодитись їжою і відчути себе в казці, 

може з цікавістю роздивлятися різні предмети і пофотографуватися в 

автомобілі на даху. 

Кафе “Cabiet” є відображенням старинної бібліотеки. Інтер’єр виконаний 

в історичному стилі і вписується в культурне життя міста. Простір бібліотеки 

провокують нас на спогади про улюблені книги і цікаві історії. Це є основним 

посиланням до фантазування. Опиняючись серед книг, людина захоплюється 

помірним процессом смакування кави і насолоджується умиротворюючою 

атмосферою, яка притаманна старинним бібліотекам. Задля того, щоб 

привабити туристів смакувати каву і дессерти в місті, де історії про каву 

вирують усюди, уява автора спрацювала на створення кафе, в якому відвідувач 

може поєднати свої враження від прогулянок вулицями з певними історіями та 

спогадами. 

Всі ці простори, якимось чином, пов’язані з впливом на наше сприйняття. 

Вони залишають певний відбиток у нашому баченні міста вцілому, тобто його 

урбанізованого ландшафту. Як туристи, ми приїзджаємо сюди за враженнями 

від атмосфери, яка вирує в творчих просторах кафе, що підкреслюється 

сприйняття історії та традиції міста. Насичене життя, безліч цікавих історій та 

легенд приваблюють спостеріглядача до певного проникнення у всі пригоди, 

які тут трапляються. Так людина може відчути себе причастною до певних 

подій і пережити безліч відчуттів. Архітектурний простір спрямований не 

тільки на задоволення наших біологічних інстинктів та потреб, а і на реалізцію 

бажання бути причастним до процесу  особистого духовного та культурного 

розвитку. 
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Косаревська Раддаміла Олександрівна, кандидат архітектури, доцент 

кафедри рисунка та живопису Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

 

Культурна спадщина України є невід’ємною частиною світового 

культурного надбання, а тому її збереження належить до пріоритетних 

напрямків у сфері культури.  

В нинішніх умовах урбанізації і стрімкого розвитку міст проблеми, 

пов’язані з охороною об’єктів містобудівної та архітектурної спадщини, а 

також їх історичного середовища, набувають ще більшого значення і ваги.  

Позитивним зрушенням цієї проблемності може стати історико-

архітектурний атлас історичного населеного місця, де на тлі його сучасної мапи 

в ізометричній проекції будуть зображені видатні пам’ятки нерухомої 

культурної спадщини (втраченої та успадкованої), що відповідають 

характерним ознакам містобудівних утворень у певний історичний період його 

існування.  

Прикладами такого історико-архітектурного атласу є Детальний план 

Парижу, створений у 1734-1736 рр. на замовлення Мішеля-Етьєна Тюрго, де в 

ізометричній проекції детально зображено будинки і вулиці цього міста, а 

також праця Бруно Фортьє «L’atlas de Paris», в якій етапи історико-

містобудівного розвитку Парижу візуалізовано на тлі його об’ємно-просторової 

структури 80-х років ХХ ст.  

Підставою для такої праці можуть слугувати результати історико-

містобудівних обґрунтувань, що здійснюються для розробки історико-

архітектурних опорних планів історичних населених місць України. 

У випадку з містобудівною спадщиною Києва, такий історико-

архітектурний атлас міста (бажано відцифрований) надав би можливість 

здійснювати візуальне ознайомлення з втраченою та успадкованою спадщиною 

його основних історичних районів на різних етапах їх існування, а при 

поєднанні двох історичних періодів – здійснювати порівняння його 

містобудівних топографічних тенденцій (зміну меж міста та його 

композиційного центру, динаміку розвитку окремих районів, найцінніші 

споруди монументального зодчества).  

Так, за історичною топографією Києва ХІІІ-XVI ст. (за Г.Івакіним) до 

основних історичних районів міста належали Верхнє місто або Гора 

(територіально складалося з «міст» Володимира, Ярослава та Ізяслава- 

Святополка), Поділ, Замкова гора, Печерськ, Видубичі. Верхнє місто Києва на 

той час зберігало основну структуру і елементи розпланування 

давньорусинського періоду. За Є.Водзинським, основою його окраси тоді була 

художня взаємодія Софійського і Михайлівського соборів. Не менш виразним і 
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притягальним був і архітектурно-ландшафтний комплекс Києво-Печерської 

Лаври. 

При цьому, у Х ст. (за Д.Малаковим) межі стародавнього Києва або 

територія «міста Володимира» знаходилися між сучасними вулицями 

Володимирською, Десятинною, Великою Житомирською, Михайлівським 

майданом та схилами урочища Гончарі, обабіч Андріївського узвозу та 

Боричевого Току. Саме на цьому узвишші був адміністративний, політичний та 

культурний центр Київської держави за часів правління князя Володимира 

Святославовича та його нащадків аж до 1240р. – навали орд хана Батия. У 989-

996 рр. поблизу сучасного Національного музею історії України постала 

велична церква Богородиці (друга назва Десятинна) – перша кам’яна церква 

Київської Русі. Площа «міста Володимира» дорівнювала приблизно 10 га. 

Існуюча нині на його території забудова була сформована у ХІХ-ХХ ст.  

За час правління князя Ярослава Мудрого (1019-1054) стародавній Київ 

або «місто Ярослава» займало вже територію 60 га і обмежувалося лінією 

оборонних валів (3,5 км), що проходили від Золотих воріт уздовж сучасної 

вулиці Ярославів Вал до Львівської площі, далі край схилів понад урочищами 

Дегтярі, Гончарі, Кожум’яки (у сучасних тилах парного боку вулиці Великої 

Житомирської) до Стародавньої гори, тобто «міста Володимира», далі понад 

схилами Михайлівської (Володимирської) гори, понад Перевісищем (край 

схилів Костьольної вулиці до Хрещатика, через сучасний майдан Незалежності, 

вздовж Малопідвальної вулиці) і до Золотих воріт. Золоті ворота були головним 

південним в’їздом до Верхнього міста, Лядські ворота були східним в’їздом (на 

місці сучасного майдану Незалежності) з боку Хрещатинської долини, а 

Львівська (Жидівська) брама – західним (район сучасної Львівської площі). 

Стольний град Ярослава прикрашали визначні пам’ятки архітектури, початок 

будівництв яких датовано 1017-1037 рр. – Софійського собору, 1037 р. – 

Ірининської церкви, 1051р. – Георгіївської церкви та монастирів 

Дмитріївського на Михайлівський горі (нині Володимирська) та Києво-

Печерського. 

У 1062 р. сином Ярослава Мудрого Ізяславом (християнське ім’я Дмитро) 

було засновано храм і монастир на честь свого святого патрона Димитрія 

Солунського. А в липні 1108р. син Ізяслава Святополк (християнське ім’я 

Михайло) на території батьківського монастиря розпочав зводити новий 

кам’яний собор – Михайлівський Золотоверхий, де у 1113 році його було 

поховано. Саме тому ця містина отримала назву «місто Ізяслава-Святополка».  

Звісно про вищевикладене можна ознайомитись як з наукової літератури, 

так і музейних експозицій, однак для сучасності впровадження історико-

архітектурного атласу Києва або хоча б стародавнього Києва поклало би 

початок системному усвідомленню його містянами архітектурних та 

містобудівних здобутків – складових історичного образу міста. 
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УДК: 725, 727 

ЗАКЛАДИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У СТРУКТУРІ МІСТА 

Кравченко Ірина Леонідівна, доцент, кандидат архітектури, доцент 

кафедри теорії архітектури КНУБА 

 

Поняття неформальної освіти у світі має декілька визначень. Сучасні 

вітчизняні педагоги зазначають, що в Україні існування неформальної освіти 

охоплює наступні галузі: позашкільна освіта; післядипломна освіта та освіта 

дорослих; громадянська освіта (різнопланова діяльність громадських 

організацій); шкільне та студентське самоврядування (через можливість 

набуття управлінських, організаторських, комунікативних та ін. умінь); освітні 

ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та навичок (комп’ютерні 

та мовні курси, гуртки за інтересами тощо). Останнім часом розпочали роботу 

кілька університетів третього віку, що надають освітні послуги старшим 

особам. У Меморандумі неперервної освіти Європейського Союзу (2000 р.) 

зазначено: «Досі при формуванні політики в галузі освіти враховувалася лише 

формальна освіта, а іншим двом категоріям не надавалося практично жодної 

уваги. Континуум неперервної освіти робить неформальну та формальну освіту 

рівноправними учасниками процесу навчання». 

З боку педагогічної науки позашкільна освіта справедливо виділена 

окремою ланкою, оскільки охоплює вікові групи дітей та підлітків, що 

знаходяться на етапі визначення інтересів та набуття навичок початкового та 

основного освітнього рівня позашкільної освіти  та які здобувають формальну 

освіту у загальноосвітніх установах. З архітектурної точки зору, на думку 

доповідача, є сенс проводити дослідження у напрямку, що типологічно поєднує 

поняття закладів додаткової (позашкільної, неформальної, освіти впродовж 

життя тощо) освіти, оскільки процеси, що мають відбуватися у будівлях із 

такою специфікую, однакові – освітні. Різниця полягатиме у напрямку самої 

неформальної освіти: художньо-естетичний, мистецький, науково-технічний, 

спортивний тощо. Система функціонування закладів неформальної освіти тісно 

пов’язана із закладами що здійснюють формальну освіту на всіх рівнях. Це, 

власне, питання розкладу – закінчуються уроки, у приміщеннях школи можна 

проводити різноманітні гурткові заняття, що, і відбувалося за часів СРСР. При 

вищих навчальних закладах подібну роботу проводять малі академії наук та 

різні установи позашкільної освіти вищого рівня.  

З метою наближення послуг закладів неформальної освіти до потенційних 

користувачів та спираючись на загальносвітову тенденцію до кооперації різних 

типологічних ланок запропоновано дослідити ступені симбіотичного поєднання 

закладів неформальної освіти (згідно оновленому переліку МОН) різного рівня 

та місткості з будівлями, що типологічно належать до різних категорій та 

регламентовані нормативами (ДБН). Виявлено, що певна «гнучкість» у 

вказаному поєднанні властива комплексним закладам позашкільної освіти, 

початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладам, дитячо-

юнацьким клубам різного спрямування тощо. Дослідження триває. 
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УДК 72.721 

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАНЬНОГО 

ФОРМУВАННЯ МОДУЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ НА ВОДІ 

Кравчук Галина Володимирівна, магістрант кафедри архітектури 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 

Техногенна революція ХХ-го століття не лише підвищила якість життя 

людини, а й призвела до істотного порушення балансу навколишнього 

середовища. Розвиток промисловості та підвищення процесів машинізації 

стали причиною парникового ефекту, що призвело до підвищення температури 

повітря. У зв’язку із глобальним потеплінням рівень світового океану 

поступово піднімається. Наслідками цього явища є затоплення територій 

масового масштабу. Більш того, глобальне потепління і далі буде викликати 

танення льодовиків, погрожуючи стати причиною затоплення багатьох міст. 

За підрахунками вчених, через 80 років у зв'язку з потеплінням клімату і 

збільшенням рівня води в океані, прогнозують  затоплення багатьох невеликих 

островів і прибережних територій. В зоні, схильній до повеней, опиняться 

близько 250 млн. біженців. Тому актуальним напрямком розвитку сучасної 

архітектури на сьогодні є формування об’єктів на воді, зокрема модульної 

забудови. 

Метою дослідження є виявлення особливостей архітектурно-

планувального формування модульної забудови на воді. 

Активний темп життя, інформаційне перенасичення та естетичне 

випробування суспільства, ставлять перед проектуванням завдання адаптації 

до динамічного змінюваного середовища. З розвитком та вдосконаленням 

технічного прогресу, відбувається формування відносно нових тенденцій та 

концепцій динамічної архітектури, здатної до трансформації. Мобільна 

архітектура та футуристичне проектування набувають гострої актуальності в 

епоху інформаційного суспільства. Саме ці течії виступають за раціональне 

використання простору суші та води, прагнуть до використання нових 

технологічних можливостей, модульності та варіабельності.  

Модульна забудова (МЗ) - це споруди, монтовані з об'ємних уніфікованих 

елементів - блок-модулів заводського виготовлення, включаючи системи 

внутрішнього інженерного обладнання, що забезпечують задані фізико-

механічні властивості конструкцій, стійкість, твердість, міцність, 

незмінюваність геометричних розмірів модулів при їх транспортуванні і 

монтажі. 

З модульністю найближчим чином пов'язана можливість трансформації, 

яка може проявлятися в межах, як одного об’єкта, так і в композиційних 

рішеннях цілих структур. Можлива трансформація планових рішень 

внутрішнього простору за допомогою засобів переміщення розділювальних 

перегородки в залежності від функціонального зонування.  

Властивості методів трансформації широко використовується при 

розробці типології модульних елементів конструкцій. 
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Світовий досвід організації модульної забудови свідчить про активне 

формування архітектурних об’єктів на воді, починаючи від найменших 

житлових одиниць до великих угрупувань та мегаполісів. 

Італійський архітектор Pierpaolo Lazzarini розробив проект міста 

плаваючих пірамід. Проект «Wayaland» буде складатися з безлічі окремих 

будівель, які розробленні у формі піраміди. Вони мають різні призначення для 

забезпечення усіх необхідних потреб для проживання та відпочинку 

мешканців комплексу. Одні будинки будуть використовуватися, як житлові, 

інші - як оранжереї, готелі, кінотеатри, приміщення комунальних служб тощо. 

Конструкції плаваючих модулів будуть виготовлені з скловолокна, 

вуглеводного волокна і металу. Будівлі передбачають розміщувати на 

плаваючих платформах, внутрішні частини яких забезпечують додаткову 

площу, її можна використовувати як складські, виробничі та житлові 

приміщення. Зовнішні площі поверхні будівлі будуть покриті панелями 

сонячних батареї, які розміщуються поряд з підводними турбінами, щоб 

забезпечити місто електроенергією. 

Основні піраміди будуть формуватися на плаваючій основі, яка займає 

площу 3000 квадратних метрів з вхідним портом для човнів, увінчаних 

десятьма поверхами, які простягаються на 30 метрів над ватерлінією. 

Кожна велика піраміда матиме двигун та гвинтівки в підвалі, тому 

платформа має здатність до самостійного переміщення. Сонячні батареї та 

водяні турбіни будуть генерувати енергію, а плавучі сади можуть 

використовуватися для вирощування їжі. 

Висновки. На основі проведеного узагальненого досвіду, можна 

виокремити ряд особливостей архітектурно-планувального формування 

модульної забудови на воді:  

 можливість трансформації та здатність до нарощування чи заміни 

модульних елементів, у разі  необхідності; 

 можливість трансформація планових рішень внутрішнього простору 

(розробка типізованого конструктивно-планувального модуля, на 

основі якого можна формувати різноманітні планувальні рішення в 

залежності від функціонального призначення); 

 забезпечення конструктивної міцності на етапі формування та 

розробки блок-модулів, методом заводського виготовлення 

включаючи системи внутрішнього інженерного обладнання, що 

забезпечують стійкість та  міцність конструкцій; 

 забезпечення екологічності та енергоефективності для досягнення 

повної автономності; 

 розробка варіації уніфікованого модульного формування, в якому 

одиничний модуль вже є завершеною структурою і має можливість 

не лише до самостійного існування. 
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УДК 728.1 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ COHOUSING В УКРАЇНІ. 

Куриленко Дар’я Сергіївна, аспірант кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі, Київський національний університет будівництва і архітектури 

 

На сьогодні існують такі форми житлових співтовариств як Cohousing. 

Великобританія, Ірландія, Іспанія, Італія та Франція перейняли скандинавський 

досвід і дуже активно будують на своїй території кооперативні комплекси. Велике 

розповсюдження отримав Cohousing в США і Канаді, де носить назву 

condominium, а також в Австралії й Новій Зеландії, де його називають strata title.    

Для України тип житла Cohousing є більш незвичним явищем, ніж на Заході й 

має свою специфіку. По типу західних, таких утворень в нашій державі ще не має, 

але є спроби людей, які не задоволені загально прийнятим способом свого 

житлового утворення, створити свої обмежені співтовариства.  Житлові 

утворення, яких в Україні налічується близько 50, представлені переважно у 

вигляді екопоселень чотирьох типів: 

- родові помістя (їх на території України найбільше всього; почали з’являтись в 

90-х роках, після друку книжки В. Мегре, колишнього президента 

міжрегіональної асоціації підприємців Росії); 

- арт-хутори (постійні екопоселення, арт-простір для майстер-класів, літніх 

таборів, творчих зустрічей, виставок і та інші; близько 6 утворень в Україні); 

- екоцентри (екологічно-чисте проживання і виробнича діяльність); 

- духовні общини (продовження традицій виокремлення за релігійними 

переконаннями). 

В Україні дещо інше поняття екопоселень ніж на Заході, вони сприймаються 

як сукупність родових маєтків – цілісних неподільних земельних ділянок площею 

не менше 1 га на родину. Метою є самостійне забезпечення родини продуктами 

харчування.  Це і є головною відмінністю українських поселень  від світових. 

Cohousing на Заході передбачає створення спільноти, яка б ефективно 

співпрацювала. Ідея родових маєтків передбачає незалежність домашніх 

господарств, але окрім цього, як правило, наявність спільного будинку для 

проведення різних заходів, відзначання різних подій, майстер-класів, деякі мають 

власну школу та садочок. Найчастіше, поселення будують неподалік міст і 

основних магістралей. В Київській області знаходиться близько семи родових 

поселень. Найбільшим з них є «Долина джерел», в якому проживає близько 56 

сімей, більш ніж половина - це діти. В поселені є спільний дім для різних заходів 

та школа.  

Створення родових поселень передбачає відродження духовно-морального 

над матеріальним. Мешканці екоцентрів роблять акцент на екологічно-чистому 

проживанні і виробничій діяльності, тобто створенні підприємств, наприклад на 

основі пермакультури, проведення майстер-класів на цю тему та інше, де будуть 

працювати екопоселенці. Основна мета екоцентрів – чинити мінімальний вплив на 

навколишнє середовище.  
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В 2016 році в Україні почали з’являтись поселення переселенців з Криму та 

Східної України. Одне з таких – котеджне екопоселення  біля с. Дмитрівка, 

Київської області, в якому проживатиме 65 сімей, які купили 50 га землі в 

складчину. Та інше – це єврейське поселення  для переселенців біля с. Гореничі, 

Київської області, яке по своїй структурі найбільше схоже на закордонні приклади 

Cohousing. На даний час – це спільний дім де є кухня та столова для загального 

користування, спільних вечерь, різних заходів, але водночас в кожному житлі є 

своя міні-кухня, для тих хто хоче усамітнитись. Окрім цього є своя школа, 

садочок, синагога та спільний город у дворі. В планах на майбутнє – побудувати 

кафе, магазин та реабілітаційний центр.  

Ще один з різновидів Cohousing в Україні - таунхауси на дві та більше родин 

зі спільним двором та гаражем на землі купленій в складчину. Найчастіше на таке 

йдуть друзі, але  відомі випадки, коли майбутніх сусідів шукають на форумах, 

наприклад таунхаус в с.Требухов, Київської області.  

Отже, слід виділити основні причини, які сприяють створенню нового типу 

житла в Україні: 

- бажання стати чи повність чи частково незалежними від суспільно-

економічного життя; 

- фінансові проблеми; 

- бажання жити серед природи; 

- внутрішня міграція людей у зв’язку з суспільно-політичними процесами; 

- зміна способу життя людей з появою нових технологічних можливостей. 

Окрім наведених прикладів в Україні були й невдалі спроби створити 

cohousing. Автором було проведено опитування 10 респондентів та виявлені деякі 

проблемні питання, що стосуються складності організації cohousing в нашій 

державі: 

- важкість знайти однодумців; 

- відсутність державного сприяння в земельному питанні; 

- економічна нестабільність держави та відсутність стартового капіталу; 

- мала поінформованість людей в даному питанні; 

- пам'ять про історичний негативний досвід проживання у комунальних 

квартирах. Цей досвід негативно відобразився на способі мислення, що не дає 

оцінити всі переваги такого виду житла;    

З огляду на те, як розвивається cohousing закордоном, в країнах 

пострадянського простору та на ту кількість форумів по пошуку однодумців для 

такого типу суспільного проживання в нашій державі, можна сказати, що існує 

попит на даний вид житла та потреба в його організації. 
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УДК 721.012 

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ  

ЛАНДШАФНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ (ЛРО) 

Кудренок Христина Миколаївна, студентка кафедри основ архітектури 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

 

Великий попит у відпочинку та оздоровленні населення в Південних 

областях України Приазовського та Причорноморського басейну в останній 

період часу потребує якісного сучасного облаштування ЛРО та обслуговування 

рекреантів. Аналіз існуючих об’єктів рекреаційного призначення (будинки 

відпочинку, пансіонати, курортні комплекси, сади, парки, набережні та інші 

об’єкти) в рекреаційних зонах півдня України показав низький рівень 

благоустрою та дизайну тих територій. Розвиток рекреаційної та туристичної 

галузі вимагає розгляду факторів, що впливають на формування дизайну ЛРО: 

природно-кліматичні, містобудівні, соціально-економічні фактори, наявність 

інфраструктури, високого рівня розвитку проектно-будівельної галузі 

південних регіонів України, наявність екологічних умов та попиту населення. 

Природно-кліматичні фактори характеризуються показниками 

температури повітря в липні та в січні місяці; ландшафтом (фізико-географічне 

районування), станом рельєфу та ґрунтів. Природно-кліматичні умови 

відіграють провідну роль у формуванні відповідних рекреаційних систем, які 

дозволяють відповідним чином організувати зони для відпочинку місцевого 

населення та туристів. Подібні умови дозволяють формувати та проаналізувати 

можливості місцевого ландшафту та клімату для створення нових рекреаційних 

зон. Подібний аналіз дає змогу розробити системні рекомендації щодо 

ландшафтного дизайну та організації відпочинку населення неподалік від 

водних артерій. Містобудівні фактори теж відіграють важливу роль у 

формуванні територіальних рекреаційних систем (ТРС). Кількість населення, 

величина міста, місцеві умови та національні традиції, ландшафт формують 

базову систему рекомендацій щодо кожного окремого регіону України. Разом з 

природно-кліматичними умовами містобудівні чинники дозволяють 

сформувати рекомендації та відповідні каталоги для кожного окремого регіону 

на основі розробки територіальних рекреаційних систем. Безумовно, ця робота 

вимагатиме комплексного аналізу всіх факторів, які впливають на 

формоутворення парково-рекреаційного ландшафту. Соціально-економічні 

фактори є одними з основних у формуванні і дослідженні попиту населення на 

надання послуг з організації відпочинку та психоемоційної реабілітації 

населення. Наявність природних ресурсів у поєднанні зі структурою населення 

дозволяє сформувати відповідні каталоги з рекомендаціями по організації 

відповідних каталогів формування рекреаційних вузлів. Рекреаційні вузли є 

великими комплексами, які включають до свого складу ТРС, ландшафтні 

парки, природно-культурні центри, еколого-натуралістичні центри, національні 

парки, які знаходяться поблизу водного плеса (річок, озер, водойм, морських 

прибережних зон). Демографічна ситуація регіону дозволить скласти план з 
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приводу відкриття нових робочих місць. Економічні умови (інвестиції, кредити, 

розвиток бізнесу) дозволяють обґрунтувати можливі плани інвестування 

розвитку регіону. Важливу роль відіграють також наявність проектно-

будівельної бази та місцевих будівельних матеріалів, системи енергопостачання 

та наявність розвинених агропромислових підприємств. До визначальних 

факторів можна віднести також: 

- наявність інфраструктури та рівень ї розвитку: дороги, шляхопроводи, 

комунікації, енергопостачання, транспорт; 

- рівень розвитку проектно-будівельної галузі – вагомий фактор впливу на 

реалізацію дизайнерських розробок та проектів ЛРО; 

- вплив екології на дизайн ЛРО: вирішення особливих вимог до забруднених 

територій морського узбережжя, рекреаційних зон, поверхневих та підземних 

вод, чистоти повітря, наявність антропогенних ландшафтів. Антропогенні зміни 

рельєфу, місцевості в значній міри впливають на формування дизайну ЛРО. 

Гірничовидобувна та переробна промисловість, будівництво, прокладання 

доріг, характеристики грунтів, рухомі піски, а також інтенсивне 

агропромислове використання Південних територій України приводять до 

значних змін геохімічних та екологічних умов ландшафту, міняють облік 

місцевості та впливають на формування дизайну ландшафтно-рекреаційних зон 

Південних областей України. 

 

УДК 711.05 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

 ПІШОХІДНИХ ПРОСТОРІВ 

Куцина Ірина Анатоліївна, викладач кафедри міського будівництва і 

господарства, Ужгородський національний університет 

 

Значний досвід формування пішохідних просторів у міському середовищі 

вже накопичений в світі впродовж другої половини ХХ ст. – в континентальній 

Європі, Англії, США, Канаді, в країнах колишнього Східного блоку – Україні, 

Росії, Білорусії, Прибалтійських країнах, тобто там де велика увага 

приділяється організації пішохідних і транспортних потоків. У 1966 р. 

піддалася реконструкції центральна частина Мюнхена, де через п'ять років була 

створена пішохідна зона площею 20 га (вся територія центральної частини 

міста становить 140 га). Серед перших, містобудівні заходи по створенню 

пішохідних зон були здійснені також в Штутгарті, Ессені, Веймарі та 

Нюренберзі. В даний час в Німеччині близько 400 пішохідних зон. В 70-х років 

пішохідні зони були сформовані в центральних історичних частинах міст 

Литви, Латвії та Естонії – Каунасі, Шауляї, Клайпеді, Паланзі, Юрмалі, Цесісі, 

Талліні та Пярну. У 1953 році вулиця Ліїнбан у Роттердамі стала першою 

спеціально побудованою пішохідною вулицею Європи. У 1959 році відкрили 

перший пішохідний торговий центр у Стівеніджі, Велика Британія. Починаючи 

з 1960-х років багато європейських міст зробили частини своїх центрів 

пішохідними. Вони часто супроводжувалися автостоянками на краю пішохідної 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
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зони або паркінгами. Центральний Копенгаген  став однією з найбільших і 

найстаріших безавтівкових зон: реконструкція відбулася у 1962 році  в якості 

експерименту. Ядром стала торгова вулиця Строгет, утворивши найбільший 

пішохідний простір в Європі. Ідея реконструкції історичних центрів в 

урбанізованому міському середовищі стала впроваджуватись в містах в 

середині XX ст. за для збереження архітектурної спадщини та зменшення 

антропогенного і екологічного тиску, сформувавши сучасні тенденції 

пішохідно-прогулянкових просторів (walkability) міст Америки, Європи та 

Австралії. В Україні традиція формування пішохідних просторів в сучасному їх 

розумінні, зародилась вже в 80-х роках в містах Києві та містах Західної 

України, а саме: Берегові, Мукачеві, Ужгороді, Виноградові, а згодом в Одесі. 

Розпочалося формування пішохідних зон в Івано-Франківську, Луцьку та 

Тернополі. 

Основою реконструкції став принцип аплікації, що передбачає спосіб 

накладання на структуру міського середовища елементів нових пішохідних 

просторів, не порушуючи загальний характер руху і забудови, але змінюючи 

функціональне призначення території, де: 

 основним об’єктом реконструкції стає не окрема вулиця, а ділянка 

міського середовища з вулично-дорожньою мережею, що розглядається як 

цілісна і неперервна міська структура;  

 врахування впливу сформованого історичного плану на сучасний стан 

вулиць і доріг; 

 врахування традицій, функціональних і архітектурних особливостей 

(туристичні видові пішохідні маршрути, унікальність архітектурного 

середовища, поліфункціональність пішохідних просторів, поєднання кольору, 

фактури, форми міського середовища); 

 заборона руху транзитного транспорту, заборона на паркування 

автотранспорту, створення одностороннього руху. 

Варто також зазначити прийоми реконструкції міського середовища в 

умовах розвитку пішохідних просторів історичних міст, а саме: заспокоєння 

руху" (traffic cаlming), музеєфікації історичного середовища, координації 

міського планування, платного в’їзду на територію історичного центру, 

інвестиції в громадські пішохідні простори. Видається за доцільне подальше 

вивчення досвіду світової практики створення і функціонування пішохідних 

просторів та музеїв міського середовища методами in situ і ex situ в Італії 

(Феррара), Албанії (Гирокастра і Берат), Данії (Орхус), Болгарії (Несебр), 

Великобританії (Міський сектор музею під відкритим небом в Біміш), на 

Україні (Київ), Ужгороді (Скансет), в Литві (Вільнюс), Естонії (Таллінн), Латвії 

(Рига), в Грузії (Тбілісі). Місія подібних музеїв полягає не тільки в збереженні 

унікального історико-культурної спадщини, а й в тому, щоб допомогти людям, і 

перш за все жителям даного міста, відкрити для себе своє місто, отримати 

більше інформації, подивитися на нього новим поглядом, по-новому сприйняти 

сучасне міське середовище в усьому його різноманітті, «сприяючи 

встановленню та утвердженню нових зв'язків з самим містом». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
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УДК 72.017, 72.038 

«КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПЕРФОРМАНС» – МОДЕЛЬ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

ПРОБЛЕМ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ  

УНІКАЛЬНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ 

Ладан Тетяна Миколаївна, кандидат архітектури, доцент кафедри Основ 

архітектури та архітектурного проектування Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

 

Серед перспективних сучасних засобів актуалізації проблем по 

збереженню архітектурних ландшафтів виступає «концептуальний 

перформанс», оскільки він надає змогу доторкнутися як митцю (групі митців) в 

певний час, у певному місці до певної інформації та, донести її до глядача у 

формі футуристичного авангардного мистецтва. Подібні експерименти були 

поширені в мистецтві початку ХХ ст. в країнах Європи: Російській імперії, 

Українській народній республіці (УНР), окремих республіках Союзу 

радянських соціалістичних республік (СРСР), Італії, Франції, Німеччині, 

Голландії. «Концептуальний перформанс» завжди був пов’язаний з 

актуальними проблемами та виражався у таких видах мистецтв як: театр, 

музика, кіно, поезія, реклама та інших.  

 Концептуальні акції в українському мистецтві з’являються також у 

неофіційному «нонконформістському» мистецтві 60-х рр. ХХ_ст., а у першій 

половині 1980-х рр. спостерігається звернення українських митців до 

«переденвароментальної естетики «сміттєвого» заповнення простору» – 

мистецтва АПТАРТу, де «енвайронмент» – це мистецька практика утворення 

спектаклю із глядачами у реальному природному та архітектурному 

середовищі, а сміттєве заповнення простору може бути утворене штучно. 

Урбанізоване місто Київ, нажаль має велику кількість «сміттєвих» 

просторів, які з’являються в результаті недбалої втрати соціальних унікальних 

інфраструктурних архітектурних об’єктів – недобудов. Одним з таких 

соціально неблагополучних об’єктів у м. Києві на протязі багатьох років 

(проект 1982 р., початок будівництва – 1985_р.) є культурний центр 

(громадський центр з багатозальним кінотеатром, клубом, танцювальним 

залом-дискотекою, кукольним театром, світлодинамічною рекламою…) на 

Виноградарі – взірцевому районі з якісним середовищем при проектуванні 

якого архітектор Е.А. Більський максимально зберіг унікальний природний 

ландшафт. 

З метою актуалізації проблеми по збереженню унікального 

архітектурного ландшафту культурного центру на Виноградарі студентами 3-го 

курсу архітектурного факультету КНУБА (група 38: Зозуля Катерина, 

Вольницька Тетяна, Неділько Тетяна, Чаур Анастасія, Поліщук Ірина, 

Кордонський Костянтин, Кравчук Олена, Корольов Максим) був утворений 

«концептуальний перформанс» під назвою – «AVANTGARDE Model» та 

презентований на практичних заняттях з дисципліни «Історія української 

архітектури та мистецтв ХХ ст.» у якості індивідуального творчого групового 
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завдання – поєднати архітектуру та різні види мистецтв у єдиний художній 

сценографічний перформанс.  

Загострюючи тему «перформансу», авторами був використаний 

максимальний спектр художніх засобів:  

- вірш Т.Г. Шевченка «Дівичії ночі» був перекладений у прозу. З 

підкресленою драматичністю був виражений жалобний аварійний стан 

культурного центру, який є композиційним центром району – Виноградарь; 

- костюми кольорами підкреслювали сумні контрасти: червоний-чорний; 

жовтий-чорний; білий-чорний; 

- використана музикальна композиція «Nextango» Олексія Айгі (автора 

музики до драматично-кримінального фільму «Країна глухих») одночасно 

виражала динаміку, багатогранність відстороненого буття та насиченого 

мистецького життя у великому місті (сміття, безлад, аварійність поряд із 

гламуром та блискавками), і, символічно, відсилала нас до пошуку 

справедливості та добра…; 

- а хижа твердокрила «Божа корівка» (Сонечка), яка робить саме 85 

помахів крилами за секунду (рік початку будівництва культурного центру у ХХ 

ст.), відіграла поряд із авторами відео також дуже важливу символічну роль – 

стала виразником позиву до відновлення архітектурної ансамблевої екосистеми 

Виноградаря. 

 Так на стінах майже повністю зруйнованого культурного центру на 

Виноградарі було вифарбоване нове графіті Сонечка – оптична ілюзія добра, як 

засіб зорового впливу, як відбиток моделі актуалізації проблем по відновленню 

унікальних архітектурних ландшафтів – абстракціонізм в архітектурі 

культурних образів та сподівань…  

 Парадокс або феномен буття авангардного мистецтва – лише чином 

метаморфоз та синтезу різних видів мистецтв (архітектура, поезія, музика, 

дизайн, театр, кіно) та спланованих акціонованих дій – «концептуальних 

перформансів» ми звертаємо та привертаємо увагу до існуючих негараздів у 

різних сферах діяльності. А утворений в ході недбалого відношення 

«сміттєвий» простір, стає або фоном або джерелом творчого натхнення. 

 

УДК 72.025.4/5 

ДО ПИТАННЯ РЕВАЛОРИЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
Лещенко Нелля Арсентіївна, кандидат архітектури, доцент, кафедра 

інформаційних технологій в архітектурі Київського національного 

університету будівництва і архітектури. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, які відбуваються у 

змісті громадського життя, відродження цікавості українського народу до своєї 

історії та культури, прагнення зберегти і відновити архітектурну спадщину 

ставлять питання дослідження, реставрації, реконструкції та сучасної адаптації 

історичної забудови в ряд найбільш важливих. Гармонійний сучасний розвиток 
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історичного міста обов’язково має базуватися на принципі спадкоємності, на 

грамотному сучасному використанні його історико-культурного потенціалу, що 

стане запорукою для збереження та підвищення його цінності, і, головне, 

основою для поліпшення якості життя його мешканців. Для цього слід 

одночасно вирішувати різнобічні питання, від вдосконалення науково-

проектної та політико-правової документації до розробки сценаріїв по 

залученню інвестицій для його соціально-економічного розвитку на основі 

відродження місцевих традицій і з урахуванням ментальності мешканців.  

Виклад основного матеріалу. В Україні нараховується більше 120 малих 

історичних населених місць. Кожне з них має свою унікальну історію 

формування та розвитку. Містить низку пам’яток архітектури та 

містобудування, що зберігають сліди та пам'ять про яскраві події, пов’язані з 

ними. Вони є носіями коду міста, що формувався протягом всієї його історії та 

зберігся до теперішнього часу. В залежності від геоландшафтних, кліматичних, 

національно-ментальних особливостей формувалися та розвивалися 

особливості розпланування і забудови міста та спосіб життя в ньому. Вивчаючи 

та систематизуючи їх можливо чітко визначити регіонально-культурну 

приналежність міста а також виділити ті його складові елементи, деталі, що 

роблять кожне місто унікальним, несхожим на інше, вирізнити його «душу». 

«Душа» міста – це та атмосфера, що створюється його архітектурним і 

природним середовищем та його мешканцями. Вона відчувається на 

емоційному рівні. Людина приїжджає до певного міста, поринає в його 

атмосферу, вона подобається, і їй хочеться повернутись в це місто знову і 

знову. Нажаль, наразі дуже багато малих міст не викликають подібних емоцій 

при їх відвіданні. Причина – відсутність спадкоємності традицій, низька якість 

існуючого міського середовища через недоглянутість, занедбаність або 

зруйнованість пам’яток, нецікаву сучасну забудову, однакові функції, 

нерозвинену інфраструктуру. Для кожного міста мають бути знайдені свої 

шляхи вирішення проблеми, але є спільний підхід – підвищити якість та 

цінність його існуючої забудови, що призведе до підвищення якості життя в 

ньому. Отже, при проведенні такої керованої реставраційно-реконструктивної 

трансформації існуючого історичного міського середовища слід розглядати 

застосування методу ревалоризації як початкову складову комплексного 

процесу відновлення, оновлення та сталого розвитку історичного міста в 

цілому.  

Оновлене міське середовище має стати одночасно зручним для 

проживання в ньому та цікавим для відвідування. Це передбачає: 

- збереження та відновлення існуючої архітектурної та містобудівної 

спадщини; 

- активне та грамотне її сучасне використання; 

- насичення міського середовища різноманітними функціями; 

- облаштування його для тривалого та безпечного перебування. 

Головними в ньому мають стати люди, перш за все, його мешканці. Бо 

саме вони формують своє місто, створюють його атмосферу, те саме цінне, що 
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відрізняє одне місто від іншого, і за чим виникає бажання повернутися до нього 

знову.  

Висновки. Отже при ревалоризації існуючої історичної забудови і 

міського середовища, насамперед, мають бути вивченими і врахованими 

місцеві традиції, звичаї, менталітет та потреби мешканців. Це дасть змогу 

зберегти індивідуальність і особливість саме цього міста і сформувати основу 

для його подальшого розвитку. 

 

УДК 72.03(477-25)"1920/1930" 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

Марковський Андрій Ігорович, кандидат архітектури, докторант кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі, КНУБА. 

 

Архітектурні процеси, що розгорталися в Києві у 20−30-ті роки ХХ 

століття, мають непересічне значення для становлення сучасної картини 

українського архітектурно-мистецького поступу. Події майже сторічної 

давнини знаходять відображення в київському сьогоденні: аналіз, дослідження  

та констатація вивірених часом здобутків і прорахунків важлива не лише для 

теоретичного осмислення, а й для створення векторів розвитку нової 

архітектури, реалізованої у просторі міста. 

Як і в першій третині ХХ століття, київська архітектура на сьогодні 

перебуває в міжстильовій лакуні, у поліваріантному і багатовекторному 

середовищі без єдиної цілісної концепції розвитку та розбудови полісу. 

Вивчення, осмислення і переоцінка попереднього досвіду допоможе з 

виявленням ключових позицій подальшого розвитку архітектурного ландшафту 

та при створенні вузлової акцентної містоформуючої структури, в якій 

насамперед є критична потреба у Києві. 

Попри вкрай складну ситуацію, насичену соціальними перипетіями та 

буремними мистецькими подіями, архітектура Києва 1920−1930-х років 

представляє собою різноманітну, поліваріантну, але між тим цілісну картину. 

На початку 1920-х будівництво у місті зазнає спаду через перенесення 

більшовиками столиці радянської України до Харкова. Втративши столичний 

статус, Київ, між тим, опиняється в унікальних умовах, що дають змогу 

викристалізувати свій винятковий стильовий набір, що буде характерним для 

всього довоєнного розвитку. 

Важливим моментом виступає тісний зв’язок архітектурно-мистецьких 

пошуків з розвитком інженерної індустрії: широке застосування нових 

матеріалів та передових технологій, тісна співпраця з будівельниками. Чіткий 

взаємозв’язок форми та функції, образне вирішення як продовження 

внутрішнього наповнення – програмні засади конструктивізму та раціоналізму. 

Саме тому архітектура Києва 1920-х представлена, на рівні з архітектурою 

громадською, об’єктами індустріальними. Промислова виробнича архітектура 

являє яскраві приклади гармонійних, композиційно завершених об’єктів. 
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З поверненням столиці з Харкова у 1934 році, в місто приходить нова 

хвиля забудови, індукована потребами партійної еліти; глибинні соціокультурні 

трансформації, що відбуваються на початку та в середині 30-х років ХХ 

сторіччя, екстраполюються на зміну офіційного курсу архітектури від 

авангарду до неокласики. Правлячі кола ініціюють підсилення ролі 

неокласичних тенденцій в загальній творчій картині. Однак, історичні 

ремінісценції, потрапляючи в потужне київське культурне поле, отримують 

унікальний розвиток, зумовлений майстерністю вітчизняних зодчих. 

Ключовою подією 1930-х років стає конкурс на забудову Урядового 

кварталу. Програмна подія, що концентрує на собі перипетії переходу 

архітектурно-мистецьких стилів епохи, розкриває внутрішню боротьбу течій та 

полістилізм. На прикладі конкурсу можна прослідкувати зміну ключових 

критеріїв та вимог, що ставилися політичною елітою перед архітектором: від 

чистих та лаконічних конструктивних проектів кінця 1920-х, через утопічні 

ампірні концепти героїчного масштабу середини 1930-х до більш виважених 

рішень кінця десятиліття. Означені ітерації виражають загальні тенденції у 

сприйнятті суспільства тих років: від гігантоманії та деякої гіпертрофії форм на 

контрасті з авангардним мистецтвом, притаманних ранньому етапу становлення 

сталінської диктатури, до більш продуманої та зваженої позиції зрілої 

неокласики.  

Попри значну кількість архітекторів-забудовників, кожен з яких 

проповідував власне стильове бачення, відсутність єдиної чіткої концепції 

розвитку міста, Київ міжвоєнного періоду залишався  міським утворенням з 

витриманим образом, тонкою гармонією та власною неповторною «формулою 

міста». 

 

УДК 726.6:69.059.25 

ВИЗНАЧЕННЯ ГАБАРИТІВ, ПРОПОРЦІЙ ТА СИЛУЕТУ БУДІВЛІ В 

ПРОЕКТІ ВІДТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ 

Мещеряков Володимир Миколайович, кандидат архітектури, доцент, 

директор Творчої архітектурної майстерні М-СТУДІО 

 

Історичні міста України потребують фахового ставлення щодо 

збереження традиційного характеру середовища та охорони пам’яток 

культурної спадщини. Але є випадки, коли важливі для сприйняття фрагменти 

історичної забудови втрачені і необхідне їх відтворення. На державному рівні 

тема відтворення втрачених пам’яток була офіційно проголошена президентом 

Л.Д. Кучмою, який підписав Указ від 9 грудня 1995 року № 1138/95 «Про 

заходи щодо відтворення видатних пам’яток історії та культури». Цим Указом 

було створено Комiсiю з питань вiдтворення видатних пам’яток iсторiї та 

культури при Президентовi України, яку очолив академiк НАН України Петро 

Тронько. На виконання Указу 23 квітня 1999 року постановою Кабінету 

Міністрів України № 700 була затверджена «Програма відтворення видатних 
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втрачених пам’яток історії та культури України», яка містила перелік втрачених 

об’єктів, що підлягають відтворенню, а також «Порядок розробки, погодження 

та затвердження проектної документації на відтворення втрачених пам’яток 

архітектурної спадщини» (затверджено наказом Держбуду України від 22 

квітня 1998 року № 86, зі змінами від 28 квітня 2000 р. № 89) який діяв до 2007 

року. Починаючи з 2007 року до теперішнього часу розробка науково-проектної 

документації для такого відтворення в Україні регламентується «Порядком 

відтворення визначних об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини». Цей 

документ був розроблений за дорученням Кабінету Міністрів України 

Міністерством культури і туризму України та Міністерством регіонального 

розвитку та будівництва України і спільним наказом двох міністерств від 

05.11.2007 № 69/299 введений в дію (зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27 листопада 2007 за № 1315/14582). 

Важливу роль у відтворенні втрачених пам’яток відіграють методи 

визначення габаритів, пропорцій та силуету будівлі, завдяки використанню 

яких можна стверджувати про відповідність проектованого об’єкта прототипу. 

У розробленому нами в 1999-2003 роках проекті відтворення видатного 

втраченого об’єкта культурної спадщини України – Одеського кафедрального 

Спасо-Преображенського собору були застосовані такі методи, що дозволило 

стверджувати про його відповідність зруйнованому у 1936 році храму. 

Під час розробки науково-проектної документації для відтворення 

святині перед нами стояло завдання якомога точніше запроектувати плани, 

пропорції і силует будівлі, архітектурний декор фасадів та інтер’єрів, які б 

максимально відповідали параметрам і вигляду прототипу. Для досягнення цієї 

мети ми застосували метод співставлення об’єктивної наявної інформації, а 

саме – залишків історичних фундаментів та іконографії – до проектних рішень. 

Щодо відповідності проектних рішень планів відтворюваного собору 

його зруйнованому прототипу, нами за допомогою електронного тахеометра 

був виконаний обмір оголених залишків фундаментів, які збереглися, для 

зіставлення їх метричних параметрів з проектними рішеннями планів. На ці 

обміри був накладений розроблений нами проект плану першого поверху 

собору з послідуючим його коригуванням відповідно до силуету фрагментів 

фундаментів історичного собору. Таким чином ми домоглися відповідності 

відтворюваного об’єкту його зруйнованому прототипу в плані. У 2000 році 

була виконана фотограмметрична реконструкція фасадів дзвіниці історичної 

будівлі собору, за результатами якої були уточнені висотні позначки 

проектованого об’єкта, зокрема – шпиля дзвіниці собору. Його висота по хресту 

була прийнята 77,00 метрів, а не 75,70 метрів, як на обмірюваннях, які 

проводилися у 1936 році студентами Одеського інженерно-будівельного 

інституту під керівництвом інженера Ф.В. Моцакова перед руйнуванням 

собору. У відповідності до розробленої та погодженої у встановленому порядку 

науково-проектної документації у 2000 році була побудована 1-а черга – 

дзвіниця. При зіставленні висотних параметрів побудованої дзвіниці з 

історичними фотографіями ми відкоригували проектні рішення в частині 
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висотних відміток другої черги – будівлі Собору. На підставі наявної на той 

момент іконографії та робочої документації по архітектурним елементам 

фасадів дзвіниці були відкориговані проектні рішення й висотні відмітки 

фасадів будівлі Собору, уточнені силуети його куполів і пропорції фасадів. 

Одним з нюансів процесу проектування Собору було те, що спочатку ми 

розробили двовимірні фасади, на них співвідношення пропорцій верху стін 

дзвіниці і низу її шпиля виглядало композиційно правильно. Коли ми зробили 

на підставі двовимірних креслень тривимірну модель і розвернули її на ¾, стіни 

стали сприйматися по ширині діагоналі, а діаметр низу шпиля залишився в 

сприйнятті такого ж розміру, як і у двовимірному зображенні. Маса низу шпиля 

дзвіниці виглядала як рудимент по відношенню до маси стін у діагональному 

ракурсі. В результаті ми змінили завдання для конструкторів шпиля дзвіниці, 

збільшивши діаметр його низу до пропорційного розміру стін. 

 

УДК 728.004.18 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЖИЛЬЯ СРЕДНЕЙ 

ЭТАЖНОСТИ 

Моради Пур Омид, аспирант кафедры Основ архитектуры и АП Киевского 

национального университета строительства и архитектуры. 

 

Устойчивые тенденции развития демографической ситуации в некоторых 

регионах планеты, а также существенное отставание в области обеспечения 

населения доступным жильем побуждают многих ученых искать новые пути 

скорейшего решения проблем жилищного строительства. Человечество 

интенсивно осваивает различные доступные энергетические ресурсы планеты. 

За последние десятилетия научная мысль особенно близко подошла к 

возможному решению глобальных проблем энергосбережения и использования 

энергоэффективных технологий. Особенно остро это касается жилья 

(малоэтажного частного сектора, зданий средней этажности и высотных жилых 

комплексов с облуживанием), поскольку сложнее мотивировать одну семью к 

экономии на сравнительно небольшой площади, чем организовать систему 

экономии энергоресурсов в большом офисе или на крупном промышленном 

предприятии. Однако, с каждым годом все острее встает вопрос системной 

экономии тепла и энергоресурсов в гражданских, промышленных и жилых 

зданий. Существующие технологии энергосбережения оказывают и в 

дальнейшем будут оказывать особое влияние на формирование 

функционально-планировочной структуры и общих объемно-пространственных 

решений зданий. Так, например, на формирование архитектуры зданий 

безусловно будут влиять и внешний вид ветровых установок, и большие 

наклонные площади крыш, с размещенными на их южной стороне сегментами 

солнечных батарей. Объемно-пространственные решения и функционально-

планировочная структура многих зданий и сооружений непосредственно 

взаимосвязаны с избранным видом энергосбережения (несколькими видами 

энергосбережения).  



 80 

В мире существует много стран, где сложились благоприятные условия 

для развития энергосберегающих технологий. Так, например в ОАЭ благодаря 

успешной торговле нефтью появилась возможность привлечения 

дополнительных средств для развития собственной научной базы и покупки 

лицензионных технологий по энергосбережению ведущих мировых кампаний. 

После снятия международных санкций хорошие перспективы в развитии 

нанотехнологий в энергетической сфере открываются и перед Ираном. 

Огромные энергетические ресурсы, выгодное географическое положение, 

правильная социально-экономическая политика государства могут позволить 

Ирану в ближайшие годы не только приблизиться к решению жилищной 

проблемы, но и эффективно решить проблему использования альтернативных 

источников энергии, как нетрадиционных, так и возобновляемых. Среди 

разнообразных видов технологий энергосбережения, которые базируются на 

использовании альтернативных источников энергии, можно выявить такие 

основные виды: использование солнечной энергии (в том числе и пассивный 

дом); энергии ветра; энергии воды, энергии переработки биомассы; 

геотермальной энергии (тепловой энергии земных недр); энергии окружающей 

среды, которая осуществляется при помощи теплоизоляционных и 

энергосберегающих материалов. 

Использование альтернативных источников энергии имеет свои 

особенности, в частности обусловленные природными условиями, а именно:  

 эффективное использование солнечной энергии согласно с последними 

требованиями передовых технологий (рис. 1); 

 зависимость от атмосферных особенностей и природно-климатических 

условий окружающей среды; 

 наличие водных ресурсов малых рек, необходимых для работы 

гидроэнергетического оборудования; 

 наличие биомассы, количество которой напрямую зависит от объемов 

ежегодных урожаев; 

 наличие геотермальных источников (геотермальная энергия); 

 наличие вторичных тепловых отходов, объемы которых зависят от 

функционирования предприятий промышленности (ТЭЦ, трубы котельных, 

трубы отопления производственных цехов); 

 периодичность природных циклов, вследствие чего может возникнуть 

несбалансированность процесса производства энергии; 

 необходимость согласования и сбалансирования периодичности передачи 

объемов энергии в объединённую энергетическую систему страны. 

Работа выполнена соответственно с направлением исследований кафедры 

«Основ архитектуры и архитектурного проектирование» КНУСА. Данное 

исследование основывается на Законах Украины о энергосбережении (№ 1026-

V от 16.05.2007. ВВС. 2007.№ 3 ст.444 ), и о альтернативных источниках 

энергии (ВВС.2003 № 24, ст. 155), а также Законом Ирана о внедрении 

современных технологий и развитии энергосберегающих технологий на 

ближайшую перспективу. 
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УДК 72.01 

BIM НА СЛУЖБІ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

Михайленко Андрій Всеволодович кандидат архітектури, доцент кафедри 

інформаційних технологій в архітектурі Київський національний університет 

будівництва і архітектури. 

 

Своєчасне, оперативне та комплексне вирішення задач реконструкції, 

реновації, реставрації, ревіталізації та інших задач перетворення занедбаного 

архітектурного середовища для нових цілей або для відтворення основного 

призначення залишається актуальним напрямком архітектурної діяльності в 

Україні. 

Розвиток технічних та програмних засобів дослідження та проектування 

дозволяє на високому рівні вирішувати ці задачі із застосуванням технологій 

інформаційного моделювання архітектурних об’єктів (BIM). Саме BIM-моделі 

здатні поєднувати в собі всю інформацію про об’єкт  (креслення, зображення, 

розрахунки, кошториси, тощо) на основі єдиної віртуальної просторової моделі 

будівлі або середовища, із постійним взаємозв’язком всіх елементів, що 

доступні для всіх розробників та користувачів об’єкта. 

Сучасні BIM-додатки, на зразок Revit Architecture, ArchiCAD, AllPlan, 

MicroStation – надають належні умови для подібного проектування із 

застосуванням специфічних засобів та інструментарію в умовах задач 

реконструкції. Саме технології BIM піднімають реставраційне проектування на 

якісно новий рівень. 

Середовище ArchiCAD під загальною назваю «Реконструкция», або 

«Renovation», надає комплекс засобів для зручного та оперативного 

ефективного відтворення всіх етапів роботи так би мовити «компактної» 

організації роботи з економією часу та ресурсів. Головною перевагою стає 

варіативність видів однієї і тієї ж самої моделі на різних стадіях провадження 

робочих процесів. 

Так, за умови наявності відповідної моделі, всім її елементам надається 

статус відповідний до кожного з етапів реконструкції: існуючий, під демонтаж 

або новий; а самій моделі - фільтри поточного стану: існуючий стан, план 

знесення, після знесення, нові конструкції, запланований стан. При цьому 

фільтри Реконструкції базуються на певних параметрах вида. Саме фільтри 

Реконструкції дозволяють приховувати або відображати елементи, графічно 

позначати їх у відповідності до статусу їх участі в реконструкції. 

Усі статуси реконструкції спираються на чіткі правила заміни, що легко 

налаштовуються. Оскільки настроювання фільтрів реконструкції зберігаються в 

параметрах видів, вони визначають відображення креслень та склад 3D-

зображень, відомості розрахунків (кошториси, специфікації). Попередньо 

сформовані первинні параметри Реконструкції та фільтри можуть бути 

збереженими разом з проектом як файл шаблона. Модель ВІМ – ще інструмент 

прозорого та ефективного контролю стану та розрахунку витрат. Налаштовані 

види для інтерактивних каталогів ArchiCAD дозволяють скласти розрахунок 
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об’ємів як нових та і демонтованих будівельних матеріалів та компонентів 

(згідно до прошарків). 

Діалоговий режим «Правила графической замены» (стилей) – дозволяє 

обирати для елементів відповідні наочні режими зображень: колір, типи ліній 

та штрихування, матеріали покриття, тощо. Слід зазначити, що немає обмежень 

для призначення фільтрів Реконструкції. Будь-який елемент проекту (2D та 3D) 

може бути включений у встановлений режим відображення. Чітке 

розгалуження елементів по шарах та налаштування їх відображень – необхідна 

умова для створення певних видів як етапів Реконструкції. Перелік параметрів 

видів, такі як комбінація шарів, масштаб характер відображення конструкцій у 

2D та 3D, набір пер, параметрів модельних видів – дає змогу зазначити в єдиній 

віртуальній моделі поточний стан реконструкції, при цьому запобігти 

неефективному, в минулому, тиражуванню копій моделей для зображення усіх 

етапів роботи. 

Застосування розширення «Имитация конструирования» дозволить у 

вигляді анімаційного ролика отримати імітацію процеса реконструкції будівлі 

на основі чіткого послідовного поєднання елементів 3D-моделі та переліку 

виконання задач для його певного стану. 

Удосконалює роботу можливість комплексного вирішення питань 

реконструкції з технологією ВІМ, поєднання розділів та їх погодження, 

виявлення конфліктних ситуацій, можливість проведення швидкої презентації. 

Треба зазначити, що розведення інженерних мереж у 3D із застосуванням МЕР- 

складових значно полегшує роботу при реконструкції, а своєчасне та 

професійне стикування діяльності різних фахівців у форматі IFC запобігає 

уникненню зайвих процедур.  

Детальне та гнучке ведення моделювання в ArchiCAD елементів 

реконструйованих об’єктів, зокрема, скульптурне моделювання, побудова та 

використання електронної бібліотеки параметричних елементів архітектурних 

пам’яток, типових вузлів, конструкцій, декоративних елементів характерної 

епохи, тощо – стає важливим складовим в реконструкційному проектуванні. 

«Ручне» опрацювання, а в майбутньому «автоматичне» 3D відтворення 

втрачених частин по фотографіях – очікуваний результат у ВІМ технології. 

Отримання розрахунків безпосередньо після побудови геометричної моделі 

об’єкту та зручний безперервний візуальний та документальний контроль над 

ходом роботи – значне досягнення сучасних технологій в архітектурі й в першу 

чергу - ВІМ. 
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УДК 711:728 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Літошенко Ганна Володимирівна, к.арх., доцент, доцент КНУБА; 

Суліменко Ганна Геннадіївна, к.т.н., доцент, доцент КНУБА 

 

Зростання обсягів житлового будівництва протягом останніх років, що 

відбувається у великих містах України, несе в собі як позитивний потенціал, 

так і певні ознаки можливих загроз у майбутньому. Якщо зростання відсоткової 

частки нового житлового фонду у загальній кількості житла, зростання 

кількості житлових одиниць збільшеної площі є в цілому позитивним і 

обнадійливим явищем, деякі інші параметри нових житлових утворень 

викликають занепокоєння. 

Серед таких - висока щільність забудови, як за рахунок збільшеної 

поверховості, так і за рахунок підвищеної частки однокімнатних і смарт-

квартир, що викликає згадки про долю сумнозвісних районів соціального житла 

з високою щільністю забудови і низькою забезпеченістю інфраструктурою. 

Крім того, все більше житлових комплексів плануються як закриті утворення. 

Прагнення відгородитися від оточення пов'язують, з одного боку, з зростанням 

кримінальної небезпеки, з другої сторони - з явищами сегрегації суспільства, 

тобто з наміром відокремитись і мешкати в колі рівних за соціальними, 

майновими ознаками. Подібні явища починають набувати масового характеру, 

хоча й не є для нашого суспільства цілковитою новиною - закриті селища 

існували і раніше. В світі таке розділення не нове - достатньо згадати 

розділення великих міст на "спокійні" і "неспокійні" райони, в т.ч. в країнах з 

достатньо високим рівнем розвитку. Прикладом можуть слугувати хоча б 

райони Сі-Гейт і Сі-Райз на півдні Брукліна, де "благополучний" 

малоповерховий Сі-Гейт буквально парканом відгороджений від праджектів Сі-

Райз. Побудова цілісного уявлення про соціальні процеси, тісно взаємопов'язані 

з структурою житлового середовища і структурою міста, залишається 

актуальним завданням дослідників принаймні з першої половини ХХ ст. 

Дослідження Е. Вуд, Дж. Джекобс, Ш. Єнджела, Р. і Х. Лінд, Р. Парка, 

Е. Берджеса, а також творців підходу до створення сприятливого середовища 

(Crime prevention through environmental design), зокрема О.Ньюмана, були 

спрямовані на виявлення факторів, які призводять до деградації спільнот і 

пошуку методів боротьби з цим явищем. 

Актуальним лишається проведення досліджень, присвячених з'ясуванню 

причин, з яких чимало районів, що планувалися для покращення житлових 

умов родин з невисоким рівнем доходів, протягом лічених років перетворилися 

на місця, куди не приймали виклики правоохоронці і де була цілком 

поруйнована навіть інженерна інфраструктура. Серед причин цього явища в 

різний час називали, зокрема: а)високу щільність населення; б)низьку 

забезпеченість об'єктами обслуговування, освіти і культурного призначення; 

в)деякі планувальні характеристики будинків і забудови та їх зовнішній вигляд; 
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г)розташування житлових районів та їх оточення; д)економічні причини; 

е)приналежність переважної більшості мешканців до певних соціальних груп.  

Якщо проаналізувати найбільш відомі випадки трансформації подібних 

районів, вимальовується досить неоднозначна картина. Так, економічні 

причини є практично незаперечним фактором, що здатен зруйнувати суспільне 

життя. Прикладів достатньо - цілі міста з основним містоутворюючим 

виробництвом, яке втратило прибутковість. Всі інші фактори, принаймні в тих 

випадках, коли не діють всі разом, не чинять такого незаперечного негативного 

впливу на житлове середовище і його мешканців. Для з'ясування факторів, що 

чинять найбільш визначальний вплив на ці процеси, неодноразово 

застосовувалися статистичні дослідження, які показували переважаючий 

руйнівний вплив того чи іншого фактору на систему житлових утворень. Але 

при проведенні таких досліджень часто не враховувалась важлива особливість 

функціонування подібних систем - практично всі фактори так чи інакше чинять 

не тільки прямий, але й опосередкований вплив на систему.  В багатьох 

випадках в статистичних дослідженнях не оцінюється взаємний вплив факторів 

та можливість коригування їх спільної дії на систему внаслідок взаємодії між 

собою - так, результат спільної дії двох факторів може відрізнятися від їх 

впливу на систему поодинці, в т.ч. під впливом неочевидного зовнішнього 

чинника, який в такому випадку взагалі не береться до уваги при проведенні 

аналізу. 

Особливо цей опосередкований вплив простежується при спробах 

визначення, як планувальні особливості житлових будинків чи забудови 

можуть спричинити негативні процеси в житлових утвореннях. Так, в відомому 

випадку з житловим районом Прюїтт-Ігоу, де приміщення для проведення 

спільного дозвілля перетворилися на місця вчинення протиправних дій - таким 

чином, в першому наближенні можна простежити взаємовплив фактору 

планувальних особливостей і фактору особливостей заселення району 

представниками певних соціальних груп. Житло подібного типу функціонує і 

сьогодні, і для мінімізації небезпеки від кримінальних дій у ньому 

застосовуються адміністративно-правові заходи (посилена охорона тощо). 

Що стосується естетичної складової житлового середовища, підходи до 

формування "низькобюджетного" житлового середовища пройшли достатньо 

широкий спектр коливань - від мінімалістичного дизайну М.Ямасакі до 

створення максимально "дружнього" середовища - напіввідкритих озеленених 

дворових просторів, використання арт-об'єктів і додаткової соціальної 

інфраструктури (наприклад, в проектах Д. Бейкера). 

В умовах сьогоднішніх українських реалій створення закритих житлових 

осередків з метою підтримання певного рівня якості середовища в них має 

сумнівні перспективи - як із суто правових причин, так і під дією інших 

факторів, - адже формування спільнот в житлових районах не може бути 

остаточно завершено одразу після заселення мешканців - це процес з важко 

передбачуваним перебігом, що залежатиме від низки зовнішніх факторів і 

триватиме на протязі всього життєвого циклу житлового утворення. 
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УДК 72.01, 004 

МІСЬКИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ВИТВІР ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА 

Левченко Олексій Вікторович кандидат архітектури, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

«Читай місто. Амстердам. 1990» Джеффрі Шоу 

Архітектура – Ландшафт – Місце (Місто) це форма творчого процесу чи 

стан споглядання особливостей формального об’ємного середовища існування 

людини? Питання про порівняння форми та вмісту постійно стають на терені 

визначення будь-якого формального питання архітектури та містобудування. 

Можливо творча парадигма створення навколишнього урбанізованого 

середовища на базі інформаційних технологій ВІМ (ВІМ – Building Information 

Modeling або Building Information Model) відобразить додатковий аспект в 

«мистецтві архітектури та містобудування», як і в «цифровому мистецтві». 

Терміну «цифрове мистецтво», вдалося досягти різноманітності продукції 

і практик, вже не можна сказати, що в даному випадку, описує загальний набір 

естетичних принципів цього виду мистецтва. Використовувати попередньо 

визначені, для будь-якого мистецтва (образотворче та необразотворче 

мистецтво) концепти і категорії, щоб визначити межі конкретного підходу до 

розуміння виду мистецтва (архітектура, дизайн, садово-паркове мистецтво, 

ландшафтний дизайн та містобудування), як агрегатора мистецтва 

впорядковування навколишнього простору є надзвичайно небезпечно, особливо 

якщо це форма, як і у випадку цифрового мистецтва, постійно розвивається. 

Динамічна зміна урбанізованих ландшафтів, архітектури міста на базі 

інформаційних технологій, дозволяє стверджувати що на теперішній час будь-

яке проектування за допомогою (використовуючи) комп’ютерних програм 

створює цифровий баланс між мистецтвом (цифровим мистецтвом) та творчою 

діяльністю архітектора. 

Ще у 1940-х роках виникла наука кібернетика (від грецького kibernetes – 

правитель, керманич…) та поступово стало звичним поєднувати поняття 

«архітектура» з термінами програмування та інформаційних технологій: 

архітектура процесорів, архітектура програмного коду, серверна архітектура та 

ін. Американський математик Норберт Вінер (1894-1964) придумав цей термін 

(кібернетика) для порівняльних досліджень різних систем зв’язку та контролю, 

таких як комп’ютер і людський мозок. Теорії Вінера лягли в основу для 

втілення концепцій про «симбіоз людини і машини», до якої згодом зверталися 

багато науковців з різних галузей та теоретиків мистецтва. 

З використанням ВІМ-технологій у будівництві пов’язані структурні 

зміни використання обчислювальної техніки та в загалі, інформаційних 

технологій. Раніше за технологію CAD (CAD – Computer Aided Design) 

програмне забезпечення було альтернативою креслярським засобам, а з 

втіленням задума архітектора в віртуальні моделі BIM, інформаційні технології 

допомагають виконувати рутинні операції, чи повністю беруть на себе будову 



 86 

віртуального об’єму будівлі чи споруди за певними ознаками (запрограмованим 

алгоритмом формотворення). Такі само ознаки (чинники, зв’язки…) формують 

і моделі урбанізованого середовища на кшталт фантастичним містам з творів 

улюблених авторів, що виводить архітектуру міста на щабель витвору 

мистецтва у цифровому вигляді. Інсталяції, але зі зворотним змістом, 

визначають ще один напрямок в мистецтві містобудування та архітектури: вони 

мають на увазі відтворення фізичного простору в віртуальній реальності. 

Перформанс-елемент цього процесу яскраво виражений в проектах таких 

авторів як Джессі Гілберт, Хелен Торінгтон, Марека Вальчака та інших. 

Цифрові еквіваленти особливо чітко окреслюють питання представлення та 

симуляції в галузі мистецтва і науки, де навігація у віртуальному просторі та 

інтерфейс вийшли на перший план. У науці, при роботі з тривимірними 

просторами, віртуальною реальністю все активніше використовується 

симуляція. Відтворений інформаційний ландшафт включає в себе набори 

даних, моделі і симуляції, які символізують собою зв'язок з природними 

явищами. Навігація всередині будь-якого віртуального простору завжди 

залежить від шарів-інтерфейсів для цієї взаємодії. Один з цих шарів є пристрій 

введення даних – клавіатура, миша або джойстик; іншим шаром є екран, а 

віртуальна структура представлення інформації – світ з букв в «Читай місто» 

Джеффрі Шоу або кабінки у «Всесвітньому інтер’єрному проекті», додає ще 

один шар сприйняття. Одне з основних питань, що виникає в зв'язку з 

«діалогом» всередині віртуального простору – це питання про відмінності між 

репрезентацією і симуляцією. Питання про репрезентацію грає важливу роль в 

аргументах теоретиків, таких як Фрідріх Киттлер, Вільям Мітчелл і Едмон 

Кушо, які вважають що будь яке цифрове зображення, є симуляцією. Мітчелл 

проводить розмежування між кінематографічним і електронним зображенням, 

називаючи перше – репрезентативним, а симулятивне, цифрове зображення – 

презентативним. Можна, звичайно, стверджувати, що все, що створено і 

відтворено комп’ютерними засобами, в кінцевому рахунку є симуляцією, однак 

ця термінологія не допомагає розібратися в різних типах цифрових артефактів. 

Крім того, не так-то просто вибудувати дихотомію «репрезентація - симуляція». 

Симуляцію можна визначити як процес імітативної репрезентації однієї 

системи або процесу іншими. Наприклад, на авіасимуляторі реальне керування 

літаком замінено цифровою симуляцією процесу. При цьому симуляція прагне 

до максимальної «репрезентативності» і близькості до реальності. 

Репрезентативність стала однією з основних цілей як в науці, так і в індустрії 

ігор та розваг, в яких ставиться завдання зімітувати зовнішній вигляд реальних 

фізичних об’єктів. ВІМ виводить репрезентативність на новий рівень наочності, 

додаючи візуальні та інформаційні шари та інтерфейси керування видами. 

Діалог з інтерфейсами ставить відкрите питання про те, чи можна перетворити 

цифрову будівлю в естетичну форму, а також чи існують ще не використані 

візуальні можливості, крім простої візуалізації проекту забудови міста, 

історичного осередка, створити ландшафт урбанізованого простору як витвір 

цифрового мистецтва використовуючи усі переваги BIM? 
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УДК 711 

ОСВІТЛЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НА ШЛЯХУ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТА РЕСТАВРАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ 

Муска Богуслава Василь-Борисівна, асистент кафедри інформаційних 

технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

 

Розвиток суспільства, нового покоління, нашої країни в цілому 

неможливі без збереження та вивчення спадщини минулого. 

На сьогоднішній день у Києві із 12 тисяч об’єктів культурної спадщини, 

які колись вважалися такими, органам охорони зараз відомо лише 3566. А до 

реєстру занесено 2273, тобто менше ніж 19 % загальної кількості всіх об’єктів. 

Немає жодного пояснення, чому не отримали статус пам’яток та не попали до 

реєстру такі особливі споруди, як Маріїнський палац, Кловський палац та 

багато інших. На сьогодні відсутня єдина база технічних паспортів пам’яток 

архітектури України з детальною інформацією про кожний об’єкт, усі 

попередньо проведені ремонтно- реставраційні роботи, необхідні заходи та 

об’єми робіт, людські ресурси та кошти, необхідні на ці роботи. Дістати 

офіційну інформацію про стан окремих об’єктів неможливо, оскільки реєстрів 

пам’яток є декілька, зберігаються вони під грифом «таємно». Певні пам’ятки 

архітектури не заносяться до реєстру з певним інтересом: не внесену до реєстру 

стародавню будівлю можна і знести, і «реконструювати» у багатоповерховий 

монстр, отримавши величезні прибутки. 

Сьогодні сотні об’єктів культурної спадщини перебувають у переліку 

приречених на знищення. Вже найближчим часом ми можемо не побачити такі 

знані історичні і просто дуже гарні будинки: 

Пивний завод Ріхтера 1895 р. на вул. Кирилівській (Фрунзе). 35 та 41; Садиба 

Терещенків 1874 р. на бульварі Шевченка, 34. Ця найкрасивіша садиба завжди 

була візитівкою Києва. Зараз вона перебуває у власника, котрий доводить її до 

повного руйнування: «Мережевий будинок Брадтмана» поч. 20 ст. по 

вул. Б. Хмельницького, 10.; Стародавній особняк у стилі «ренесанс» 1903 р. по 

вул. Дмитрівській, 52; Садиба купця Новікова 1893 р. по вул. Верхній 

Вал, 28\12 та багато інших будівель, що заважають своїм «вдалим» 

розташуванням у місті будувати бізнес-центри та розважальні заклади. 

При повній бездіяльності державної та київської влади безсоромно 

забудовуються найдавніші у світі місця на території Києва. Ми продовжуємо 

втрачати національний заповідник «Стародавній Київ», комплексну пам’ятку 

містобудування «Замкова гора – Андріївський узвіз», гори Юрковицю 

(Хоревицю) та Щекавицю, на яких було засновано Київ тощо. 

Для того, щоб покласти край будівельному свавіллю та знищенню 

історичного обличчя Києва, має бути політична воля та принципова позиція 

щодо обов’язкової відповідальності за будь-які протиправні дії.  

З часом руйнування багатьох архітектурних пам’яток стає неминучим та 

очевидним. Тому для їх збереження необхідно проводити реставраційні роботи. 
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Ця галузь сьогодні занепадає з причини недостатнього фінансування та 

підтримки. Щоб будівля не руйнувалася, за нею необхідний постійний догляд, 

який коштує чималих грошей і ресурсів. Постійний догляд можливий лише у 

випадку, коли будівля буде «працювати». Пам’ятки архітектури мають 

зберігатися за допомогою надання їм функції: розміщення в них музеїв, готелів, 

ресторанів, арт-галерей, виставок, офісів та інше. Таким чином, будівля, що 

продовжує функціонувати, має можливість «заробити» гроші, які будуть 

використані для її підтримки та збереження. Так, наприклад, замок Річарда, 

який намагалися відновити, перефарбовують черговий раз, але на сьогоднішній 

день він пустує. Необхідно приймати відповідні заходи на прикладі 

Європейських країн, які вже мають в цьому певний досвід. Країни: Франція, 

Великобританія, Німеччина, Італія, Чехія. Левова частка замків, старовинних 

будинків та палаців знаходяться у приватній власності. Італію та Німеччину 

можна назвати прикладом досягнень в охоронній діяльності та роботі 

законодавчих установ. Головне, що в цих країнах існує та працює 

адміністративна та карна відповідальність за порушення законодавства по 

охороні історико-культурної спадщини стосовно держ. установ та приватних 

власників.  

З метою охорони та збереження пам’яток архітектури та містобудування 

пропонується здійснювати наступні заходи: 

- стимулювання та фінансова допомога зі сторони державного уряду 

приватним власникам архітектурних цінностей у збереженні пам’яток та їх 

реставрації; 

- сприяння залученню інвестицій;  

- забезпечення належного обліку та ведення контролю за збереженням і 

використовуванням пам’яток архітектури та містобудування; 

- сприяння залученню пам’яток архітектури та містобудування до 

національних і світових туристичних маршрутів; 

- забезпечення вільного доступу населення до пам’яток архітектури та 

містобудування; використання архітектурної спадщини з урахуванням сучасних 

потреб; 

- проведення лекцій та презентацій з історії формування міст, як місць 

урбанізації та соціальних організацій; 

- проведення заходів так як безкоштовні концентри, що проводитимуться 

щомісяця в архітектурних пам’ятках. Проведення освітньо-пропагандистських 

заходів, інтернету до ознайомлення молоді з історичними пам’ятками; 

- створення місцевих громад та залучення і заохочення волонтерів; 

- сприяння розвитку професіональної підготовки по різним спеціальностям, 

близьким до розуміння та охорони, реставрації та утримання об’єктів 

архітектурної спадщини. 

Максимальна увага збереженню містобудівної спадщини Києва, 

архітектурних пам’яток, дасть змогу зберегти накопичені в ньому культурні 

цінності, його своєрідність і красу, як давньої столиці величної держави, тепер 

уже Європейської. 
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УДК 72.01 

ВЗАЄМОДІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО МІСТА 

Несен Анастасія Андріївна, Аспірант каф. АБіСДАС Харківського 

національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 

 

На сьогодні архітектурне середовище сучасного міста є зосередженням 

великої кількості інформації, часом недосяжної та незрозумілої для сприйняття 

людиною. Сучасне місто перестає бути лише вакуумом для існування. Воно 

стає медіа - простором для розповсюдження інформації у всіх її можливих 

напрямках. Такий простір виникає завдяки впровадженню цифрових технологій 

та приборів, електронних медіа, різноманітних інноваційних засобів. У 

сукупності все це являє собою унікальний самостійний об’єкт, особливу 

ієрархічну систему міста – візуально-комунікаційне середовище (ВКС). 

ВКС формується на макро– і мікрорівнях, кожен з яких дозволяє 

створити гармонічні умови взаємодії між ВКС та архітектурним середовищем 

сучасного міста. Функціонування ВКС на макро– і мікрорівнях забезпечується 

застосуванням інноваційних технологій та приборів, які відповідають сучасним 

вимогам проектування. 

Формування ВКС сучасного міста на макрорівні вирішує особливості 

існування в умовах антропогенного та природного ландшафтів й включає в 

себе: 

– створення унікального обличчя міста; 

– систематизацію усіх візуальних та комунікаційних засобів; 

– формування загальнодоступної системи орієнтації в міському 

просторі; 

– підкреслення особливостей архітектурно-історичних ансамблів 

різноманітними прийомами візуального та комунікаційного 

оснащення; 

– визначення своєрідності природних та урбанізованих ландшафтів. 

На мікрорівні розв’язуються питання щодо формування ВКС окремого 

міського об’єкта: малої архітектурної форми, транспортної зупинки, будівлі, 

споруди, пам’ятника архітектури, вулиці, скверу, парку, площі тощо. Цей 

рівень містить такі основні пункти: 

– забезпечення єдності з архітектурною стилістикою міста; 

– досягнення художньо-декоративних ефектів; 

– підвищення естетичної привабливості та індивідуальності об’єкту; 

– акцентування найбільш важливих деталей об’єкту; 

– забезпечення безпеки об’єкту та його оточення. 

Сукупність цих заходів дозволяє досягти гармонійного співіснування 

архітектури та ВКС сучасного міста, підкреслити його унікальність та зробити 

більш доступним для сприйняття людини, що є дуже важливим в роки 

домінування цифрових технологій. 
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УДК 72.01 

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО СТУДЕНТІВ З АРХІТЕКТУРНО-

ЛАНДШАФТНИМИ КОМПЛЕКСАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ 

НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ПОБУТУ В М. КИЄВІ 

Носенко Ганна Андріївна, доцент Київського національного університету 

будівництва і архітектури; 

Бреус Анна Олександрівна, асистент Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Дослідженнями народної архітектури займається широкий круг фахівців: 

лінгвісти, фольклористи, літературознавці, мистецтвознавці, фахівці з аграрної 

історії та широких історичних досліджень, археологи та інші. Серед 

архітекторів-професіоналів найвищого ґатунку, які дослідили та відібрали 

зразки народного будівництва, предметно відтворили типовий український 

пейзаж, створили неповторну атмосферу Музею необхідно віддати належне 

В.П. Самойловичу, С.В. Верговському, Л. В. Прибєзі та іншим дослідникам та 

архітекторам-практикам. Проектно-кошторисна документація на будівництво 

Музею розроблена Київським НДПІмістобудування. Автори: В. Баранько, 

С. Верговський, Т. Довженко, П. Лошак, В. Романов, В. Сікорський, 

С. Смолінський, В. Стамов, М. Ходаківський. Їх дослідження базуються на 

класичних працях С. А. Таранущенко, В. Ф. Горленко, І. Д. Бойко, 

О.С. Куницького.  

Виразність живописних архітектурно-ландшафтних композицій, створених 

цими майстрами, сповна відображає як особливості рельєфу і клімату окремих 

місцевостей України, так і технічний геній народних майстрів. Народні майстри 

будували вітряки не тільки в Україні. М. Сумцов наводить слова архієпископа 

Філярета, який 1857 року писав: «Поміж українців є вправні механіки: вітряні й 

водяні млини ними введені в Курській та Воронізькій ґуберніях, де зазвичай 

мололи хліб ручними жорнами» [3].  

Одним з компонентів цілісної предметно-просторової системи Музею є 

експозиція вітряків та млинів, що, за висловом С.А. Таранущенка, відносяться 

до «своєрідної галузі народної монументальної архітектури» [4].  

Серед сучасних вчених, праці яких присвячені млинам, вітрякам і, в 

цілому, млинології помітний слід означили С.В. Смолинський, В.В. Масленко, 

О.А. Крушинська, О.М. Жам, Р. Свиридко, Т.М. Стрикун, О.М. Ісаєва, 

Н.П. Лавріненко та інші. Вивчення українських вітряків серед інших пам’яток 

архітектури з 2018 року включено в навчальну програму 1 курсу кафедри 

містобудування архітектурного факультету КНУБА (керівники Г.А. Носенко, 

М.А. Ларіонова, А.О. Бреус). 

Основні інформаційні джерела, які використовують студенти при вивченні 

цих пам’яток архітектури та культури: натурні обстеження вітряків, що 

знаходяться на території Музею, їх зарисовки, відновлення графічних 

матеріалів архіву Музею – проектів реставрації вітряків (при потребі), вивчення 

писемних джерел, їм присвячених, ознайомлення з інтернет ресурсами, 
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консультації з фахівцями-конструкторами вузу. Саме натурні обстеження 

пам’яток архітектури та культури для студентів стають першим знайомством з 

поняттям – «архітектурний обмір», при виконанні якого вони мають 

можливість максимально точно вивчити і відтворити пам'ятки архітектури. Це 

не лише загальний огляд об’єкту, а й вивчення його конструктивних елементів: 

крокв, перекриття, вирішення стін та деталей будівлі. Детальне ознайомлення з 

вітряками та млинами приводить студентів до поглибленого розуміння історії 

використання альтернативних джерел енергії, їх актуальності в сучасному світі.  

Розквіт технічних, архітектурних і містобудівних студій з вивчення 

достоїнств одного з символів хліборобської України – вітряка припав на кінець 

60-х, початок 70-х років минулого століття. Цей народний праобраз сучасних 

установок, що використовують відновлювальні джерела енергії, займають 

значне місце в експозиції Музею і незмінно привертають увагу глядачів завдяки 

своєму домінуючому положенню в його експозиційному і фізичному просторі. 

Просторове розміщення експонатів Музею органічно поєднане з точно 

обраним фрагментом, на той час, околиці Києва – с. Пирогів. Виключну роль в 

експозиції музею відіграє рельєф його території. Здавен рельєф правобережної 

частини Києва та його околиць мав вирішальне значення для оборони міста, 

його розподілу на адміністративну, торгово-ремісничу, житлову зони. 

Важливою характеристикою організації території музею є ритмічні зміни,  

узгоджені з темпом руху пішохода, візуально відкритих і замкнених локальних 

експозиційних зон, що стимулює та підтримує увагу глядача. Принцип 

вивчення історичного середовища «від загального до часткового», що 

закладено в експозицію Музею – від яскраво вираженої типової ландшафтно-

містобудівної ситуації – до окремого предмету побуту, від просторів полів, в 

якості експозиційної паузи – до хрестика на вишиванці з колекції 

етнографічного одягу, ненав’язливо надає глядачам можливість відчути 

атмосферу давнього українського поселення.  

Предметно-просторові характеристики архітектурно-ландшафтних 

комплексів Музею – важлива складова вивчення закономірностей формування 

традиційного середовища існування людини для архітекторів-початківців та 

широкого кола поціновувачів української старовини. 
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УНІВЕРСАЛЬНЕ АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ОСНОВНІ ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ 

Нестеренко Віталій Володимирович, аспірант, асистент кафедри ДАС 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 

 

Сучасні заклади вищої освіти є не тільки установою професійної освіти, - 

це потужний наукомісткий і соціально-культурний центр, який формує 

кадровий склад багатьох громадських сфер, інститутів та установ. У зв'язку з 

цим до рівня комплексної організації всіх компонентів його архітектурно-

просторового середовища пред'являються сьогодні особливо високі вимоги. 

Доступна освіта - це ключова складова розвинутого суспільства. На 

сьогоднішній день, через певні фізичні потреби 15% населення не можуть 

отримати повний доступ до освіти, так як архітектурне середовище вишів не 

адаптоване під потреби людей з обмеженими фізичними можливостями. Люди, 

які потребують специфічних умов, так звані "фізично ослаблені особи" або 

"особи з обмеженими фізичними можливостями" - ті, хто відчуває труднощі 

при самообслуговуванні і пересуванні: студенти з інвалідністю, хворі-хроніки 

та травмовані, викладачі похилого віку, вагітні, студенти з тимчасовими 

травмами, алергіки та ін. Фактично кожна людина в певні періоди свого життя 

може опинитися в такому становищі. 

На сьогоднішній день в світі спостерігається тенденція збільшення числа 

осіб з обмеженими фізичними можливостями та людей похилого віку. Це 

пов'язано з травматизмом, катастрофами, екологією, рівнем охорони здоров'я, 

старінням населення та демографічними проблемами. Станом на жовтня 2018 

рік, за статистикою Всеукраїнського громадського об’єднання «Національна 

Асамблея людей з інвалідністю» (НАІУ), в Україні налічується 6,2 млн 

інвалідів, що становить приблизно 15% від загального населення. Це означає, 

що майже кожен десятий член суспільства має певну інвалідність. Термін 

«універсальне середовище» є логічним продовженням розвитку ідей 

безбар'єрного середовища.  

Універсальне середовище - це об'ємно-просторова організація 

середовища, метою якої є створення комфортних умов проживання людей 

незалежно від їх фізичних можливостей. Таким чином, універсальне 

середовище покликане вирішити проблему інтеграції людей з обмеженими 

фізичними можливостями в життя суспільства. Коли архітектори 

використовують принципи універсального середовища, вони, перш за все, 

створюють простір для людей з цілою низкою характеристик.  

Інвалідність - одна з них; середовище, створене для людей з обмеженими 

фізичними можливостями, дає значні переваги іншим групам людей. 

Наприклад, обладнані пандусами переходи через корпус вишу, розраховані на 

інвалідів-візочників, стають більш комфортними для працівників вишу що 

перевозять вантаж. 
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Універсальне архітектурне середовище покликане розширити рамки 

цільової групи проектування. Раніше архітектор або дизайнер, проектуючи 

середу, відштовхувався тільки від усереднених параметрів абстрактної людини, 

як правило, чоловіка, створюючи середовище, яке комфортне тільки для даної 

категорії людей.  

Підхід проектування універсального архітектурного середовища 

відрізняється тим, що параметри абстрактної «ідеальної» людини, замінені 

характеристиками реальних людей, незалежно від їх віку, фізичних і розумових 

здібностей. Таким чином, проектувальник повинен враховувати цілий набір 

параметрів різних категорій людей для того, щоб спроектувати простір, 

доступний для всіх, створити функціонально-технологічне середовище вишу. 

Одним із прикладів універсального архітектурного середовища є 

автоматичні двері при вході в будівлю, вони стають доступними для людей на 

інвалідних візках, студентів з вадами зору, викладачів похилого віку, або навіть 

у тих, у кого чимось зайняті руки. Таким чином, забезпечується однакова 

зручність для всіх груп людей, незалежно від фізичних можливостей. 

Розглянемо основні принципи та умови універсального архітектурного 

середовища: 

1. Рівноправність у використанні.  

2. Гнучкість у використанні. 

3. Сприйняття інформації.  

4. Збереження фізичних сил.  

5. Розмір і місце для доступу і використання. 

Необхідно забезпечувати відповідний розмір і місце для доступу, 

досяжності, маніпулювання і використання середовища, незалежно від розміру 

та положення тіла або ступеня рухливості користувача. 

Запропоновані умови та принципи можуть бути керівництвом для 

проектувальників. Вони дозволять забезпечити найкраще поєднання 

параметрів, які відповідали б потребам максимального числа користувачів. 

Крім того, архітектори або проектувальники повинні також брати до уваги 

економічний, технічний, культурний і екологічні аспекти. Ідеологія 

універсального середовища закріплена Конвенцією ООН про права інвалідів в 

2006 році. Це накладає на держави-учасниці Конвенції зобов'язання проводити 

або заохочувати дослідну та конструкторську розробку товарів, послуг, 

обладнання та об'єктів універсального архітектурного середовища, чия підгонка 

під конкретні потреби людини з обмеженими фізичними можливостями 

вимагала б якомога меншої адаптації і мінімальних витрат, здатності їх 

наявності та використання, а також просування ідеї універсального середовища 

при виробленні стандартів і керівних орієнтирів. 

 

 

 

 

 



 94 

УДК 719 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ  

ІСТОРИЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ  

Осиченко Г.О., доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри АБіС ДАС 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.Бекетова 

 

Деіндустріалізація - масштабне явище не тільки в Україні та інших 

постсоціалістичних країнах, але і в усіх країнах з розвиненою економікою. Але 

США і країни Західної Європи вступили в фазу стійкого спаду промислового 

виробництва в 60-і роки минулого століття, а на протязі 70 і 80-х рр. цей процес 

набув обвальний характер. На зміну механізованої промисловості прийшли 

автоматика та  3-й сектор економіки, більшою мірою зорієнтований на «роботу 

з людьми». У нього входять - торгівля, послуги, організація дозвілля тощо. У 

цьому секторі сьогодні зайнято більшість населення розвинутих країн.  

Внаслідок деіндуструалізаціі виникли містобудівні та соціальні 

проблеми: криза промислових міст; наявність занедбаних промислових 

територій в структурі міста наявність занедбаних промислових будівель як в 

центрах міст, так і на периферії в промислових вузлах. Ці проблеми 

потребували пошуку шляхів реконструкції промислових будівель та їх нового 

використання.  

На підставі закордонного та вітчизняного досвіду реконверсії 

промислових будівель виділено такі напрямки реконструкції історичних 

промислових об’єктів, котрі віднесено до пам’яток архітектури та  цінних 

історичних будівель.  

1. Збереження історичної будівлі та музеєфікація - представляє 

консервативний підхід до реконструкції, коли в будівлі розміщується близька 

до історичної функція або музей, в якому будівля розглядається як центральний 

елемент музейної колекції. Зберігається конструктивна структура будівлі, її 

фасади, найбільш цінні елементи інтер’єру та екстер’єру. Історичні 

технологічні процеси і обладнання можуть також виступати частиною 

експозиції або інтер’єру. Наприклад, музеєфікація глиняної  фабрики в м. 

Севілья. 

2. Так званий «фасадизм» - представляє собою підхід до реконструкції, коли 

при повній зміні та знесенні всіх внутрішніх структур існуючої будівлі, 

незмінним залишається фасад будівлі. Це найбільш розповсюджений підхід. 

При цьому зберігається цінне історичне середовище міста, стає можливим 

повна реновація будівлі та розміщення нових функцій. Але в останній період 

цей підхід піддається критиці, оскільки порушується цілісність та логіка  

збереження історичної спадщини, правдивість,  конструктивна й просторова 

цілісність будівлі. Підхід також суперечить концепції сталого розвитку, бо 

знесення внутрішньої структури будівлі потребує великих коштів та дає багато 

відходів. Наприклад, реконструкція Віденських газгольдерів в житловий 

комплекс. 
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3. «Нове в існуючому» – підхід, при якому змінюються лише інтер’єри, 

вносяться нові сучасні функції в будівлю. Не змінюються кардинально існуюча  

внутрішня структура, конструкції, фасади, об’ємно-просторова композиція 

будівлі. Зміни у інтер’єрах можуть варіюватися від історичних ремінісценцій до 

використання  сучасних  стилів. Це мінімальне втручання передбачає 

можливість впровадження нових функцій в існуючу просторову структуру 

будівлі. Наприклад, арт – центр «Фабрика», м. Харків; реконструкція 

Manufaktura Poznanski в м. Лодзь. 

4. «Трансплантація» існуючої будівлі – підхід, при якому об’ємно-просторова 

структура історичної будівлі змінюється кардинально за рахунок іі добудови 

або надбудови. Трансплантат – новий об’єкт у новому сучасному стилі, має 

власну конструктивну систему, композиційне поєднання його з історичною 

будівлею досягаються засобами «колажу» та палімпсесту. Історичні стилізації 

нових будівель не схвалюються. Навмисно створюється ігрова ситуація, в якій 

співіснують різні часові шари, стилі і композиції, на контрасті збільшується 

історична глибина локального фрагменту середовища. Наприклад, 

реконструкція насосної станції в м. Берлін, архітектор Г. Спангенберг,2006 р. 

5. Дефрагментація існуючої будівлі – підхід, при якому об’ємно-просторова 

структура історичної будівлі змінюється за рахунок вилучення або знесення 

частини будівлі. Може змінюватися конструктивна система існуючої будівлі, 

але залишені фасади лишаються незмінними, або з мінімальним втручанням. 

Наприклад, реконструкція в м. Руан, 2001 р. 

6. Стратегія керованого розпаду – підхід, який використовується як на рівні 

територій, так і на рівні будівель. На рівні будівлі - елементи інтер’єрів, 

конструкції  приводяться до «старого» вигляду заради нальоту старовини, 

посилення історичної правдивості. На рівні території  - це випереджаюче 

«невтручання» має на меті посилити характер пустелі індустріальних територій 

та застосовується для поступового освоєння промислових територій під нові 

функції. Наприклад, реконструкція фабрики LU в м. Нант.  

В зазначених підходах змінюється історична функція будівлі. Всі підходи 

також можливо розділити на ті, що змінюють історичну об’ємно-просторову 

форму будівлі, або залишають її незмінною.  

 

 

УДК 711.5  

АСПЕКТИ ІМПУЛЬСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСЬКОЇ ТКАНИНИ НА 

ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА 

Павлів Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну 

та основ архітектури, національного університету «Львіська політехніка» 

 

Аспекти імпульсних факторів трансформації, мають різноманітний 

характер урбанізації, в різноманітних епохах (аграрній, індустріальній, пост-

індустріальній). 
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Дана теоретико-практична модель, має бути проілюстрована на прикладі 

конкретного населеного пункту, з існуючим комплексом формаційних пластів, 

котрий переживає спонтанну трансформацію під впливом різноманітних 

чинників. Для цієї мети далі буде наведена урбаністична схематика 

трансформації міста Львова. 

В аграрну епоху (до ХІХ ст.) в місті відбулись низка імпульсних 

трансформацій, що спричинили до накопичення значної кількості пам’яток 

матеріальної культури. Львів хоч і втратив у XIV столітті, статус осередку 

державного утворення, але зберіг значення центру крупних провінцій.  

Впродовж всього цього часу перебіг імпульсних трансформацій 

урбаністичної структури Львова відбувався на відносно невеликій території, 

загальні обриси якої майже не змінювались аж до настання ранньо-модерної 

епохи.  
Разом із тим, для історії містобудівного розвитку Львова характерними є 

тривалі періоди занепаду та стагнації, що тривали у XV столітті та з кінця XVII 

до кінця XVIII століть. 

Промислові імпульси урбаністичних перетворень місто зазнало після 

Другої Світової війни. Планова економіка, характерна для радянської системи, 

з її територіально масштабними та технологічно здешевленими методами 

трактування містобудівної тканини, загострила контрасти між двома 

містобудівними парадигмами, різко протиставивши історичне середмістя із 

основною масою забудови. З початку 90-тих років, було напрацьовано ряд 

документів програмно-стратегічного характеру, покликаних сформувати візію 

ефективного розвитку міста в умовах пост-індустріальної суспільно-політичної 

формації, враховуючи актуальну специфіку Львова.  

Значна кількість імпульсних чинників інфраструктурних трансформацій 

була проведена в рамках підготовки Львова до Чемпіонату Європи з футболу в 

2012 році. Здійснені роботи із модернізації інженерних мереж, споруджено 

новий термінал міжнародного аеропорту Львів, стадіон “Арена Львів”. 

Проектування та спорудження цих об’єктів, можна вважати першими 

аспектами імпульсного втручання у містобудівельну трансформацію у пост-

індустріальних умовах. Разом із тим, такі імпульсні аспекти, звичайно не 

можуть замінити собою системну роботу із пост-індустріальної трансформації 

Львова. Це стало очевидним впродовж 2010-х років, коли змінились політичні 

та економічні умови в яких опинилось місто.  

Спрощення виїзду громадян України до Європейського Союзу, у тому 

числі і для працевлаштування, не виправдали прогнози росту промисловості, 

базованої на залученні дешевої робочої сили. Збільшення відтоку випускників 

розвиненої системи вищої освіти Львова до інших країн, поставило під сумнів 

прогнози стратегій 2000-х років про пріоритетний розвиток сфери ІТ. 

Разом із цими, негативними факторами, можна підкреслити і ряд 

позитивних. В першу чергу це ріст житлового будівництва, продовжує 

розвиватись туристична галузь, котра хоч і зазнала реструктуризації потоків, 

але демонструє позитивну динаміку.  
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УДК 712:711.01 

МІСЬКА ТКАНИНА НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ СИМЕТРИЗАЦІЇ 

Панченко Оксана Олександрівна, кандидат архітектури, доцент кафедри 

Теорії архітектури Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

 

План сучасного міста являється складною композиційною структурою, 

яка принципово не зводиться до простих схем і якоїсь однієї закономірності. В 

плані міста завжди одночасно борються та взаємодіють багато факторів й 

симетрія у тому числі. Розвиток симетричної структури композиції плану 

відповідно до еволюції самих міст і містобудівної думки найкраще 

простежується на глобальному, зональному і локальному рівнях, що 

відповідають етапам формування планувального каркасу, поліцентричної 

структури і планувальної тканини міста. На локальному рівні симетризації 

елементи композиційної структури міста зв’язують між собою місцеві центри і 

мережу вулиць в межах планувальної тканини міста. В результаті змін 

різноманітна симетрична організація, що утворилась в різні періоди розвитку 

приводить до розсереджених чи більш щільних і концентрованих планувальних 

композицій, провокуючи відповідні зміни на різних рівнях розвитку, міського 

планування. Як результат на кожному етапі розвитку елементи гармонійно 

організованої планувальної структури впорядковано розміщуються на 

території, створюючи цілісну і збалансовану, а загалом загальну багаторівневу 

архітектурно-містобудівну композиційну систему з ознаками симетричних 

перетворень. Аналіз розвитку архітектурно-планувальної композиції 13-ти 

планів найкрупніших міст України та інших країн був проведений з позицій  

порівняння композиційних рисунків їх планів, що склалися на різних рівнях  

симетризації. Зазначені міста включають розвинутий історичний центр і значні 

за розміром нові урбанізовані території, що свідчить про швидкі темпи їх 

розвитку і про наявність потенціалу подальшого зростання. Вибір цих міст із 

різними типами планувальної композиції обумовлений необхідністю виявлення 

сталих закономірностей природних і проектних симетричних перетворень в 

конкретних історично – містобудівних умовах. Дослідження глобальної, 

зональної і локальної композиції міст засвідчило наявність сталої тенденції до 

симетризації містобудівної композиції на різних етапах і рівнях утворення 

міського плану, починаючи з планувальної тканини і закінчуючи формуванням 

поліцентричної структури міста і його планувального каркасу. 

З цих позицій локальна симетризація співпадає з прагненням до 

упорядкування і гармонізації конкретного місця – локуса планувальної тканини 

– первинного фрагмента композиційної структури міста. Аналіз 

планоутворення історичних і нових міст засвідчив, що в їх планувальній 

тканині в різних місцях і на різних етапах розвитку поступово чи одночасно 

формуються різні види симетрії. Об’єднання цих видів у єдину систему 

дозволило з’ясувати схему і принципи симетричних перетворень на локальному 

рівні планувальної тканини міста. 
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УДК 747 

ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО І АСОЦІАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ 

СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ В ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ІНТЕ’ЄРУ 

Пилипчук Оксана Дмитрівна доцент кафедри «Рисунка та живопису» 

Київського національного університету будівництва та архітектури 

 

Сучасна людина живе в різноманітному за своєю природою світі і все, що 

її оточує має колір. Вченими доведено, що характеристика кольору (від грец. 

Character – відмінна риса, ознака), це опис характерних, відмінних якостей, рис, 

властивостей, відносяться до галузі фізики і являють собою цілком певні, що 

вимірюються якісно і кількісно, світлові стимули, здатні викликати в організмі 

людини певні фізіологічні процеси і через них – різні психічні, емоційні реакції, 

діяти на настрій, самопочуття (здоров'я), бути символом, знаком і алегорією, 

володіти асоціативним, образним, інформативним, естетичним, екологічним 

значенням, мати формоутворювальні можливості, здатність коригувати і 

змінити сприйняття простору та ін.  

Сприйняття кольору в першу чергу залежить від психофізіологічних 

чинників, які обумовлені впливом колірного середовища, що складаються з 

фізичних законів кольору, оптики, фізіологічної та емоційної реакції.  

Важливу роль відіграють зорові образи і закони мислення – внутрішня 

пам'ять. Психологія включає питання кольору і темпераменту, кольору і 

індивіда та ін. Фізіологія включає фізіологічні – біологічні процеси 

порушенням одного органу чуття при подразненні іншого, нервово-

психологічний стан суб’єкта, що сприймає колір та ін.  

Психологічний вплив кольору базується на фізіології нервової системи – 

як вищої (кори головного мозку), так і вегетативної. Основний закон роботи 

нервової системи – взаємодія процесів роздратування і гальмування. Кожний 

зовнішній фактор, сприйманий органами почуттів, викликає в корі головного 

мозку, або в підкіркових центрах, більш менш сильне роздратування, у 

відповідь на яке виникає осередок гальмування. Зміна станів роздратування і 

гальмування відчувається людиною як зміна емоцій, або психічного комфорту 

чи дискомфорту.  

Також, дія кольорів безпосередньо пов'язана з кольоровими асоціаціями і 

асоціативним впливом (асоціативність – від латинського association – 

з'єднання), які викликані на основі попереднього досвіду. У психології 

розрізняють асоціацію по складності (у просторі та часі), подібністю, 

контрастом.  

Специфіка колірного зору виділяє: сприйняття кольору, відчуття кольору і 

почуття кольору. Сприйняття кольору – складний процес прийому і 

перетворення інформації обумовлений фізичними і психологічними факторами, 

відчуття – пов’язане з фізіологією зору, почуття кольору – з емоційним 

впливом і естетичним формуванням образу сприйняття.  
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Також колір – це один з основних інструментів впливу на людину, при 

цьому око людини, завдяки своїми фізіологічним функціям, бачить тільки ті 

предмети, що мають визначений колір і які можливо сприймати у просторі. 

Кольорові асоціації, викликані візуальним сприйняттям, розрізняють на ті, 

що пов'язані суб’єктивними і об’єктивними переживаннями ті, що зв’язані з 

діяльністю суто біологічних органів чуття, наприклад, так звані дотикові 

асоціації.  

Суб’єктивне сприйняття розрізняють на однозначність враження – його 

визначеність, повторюваність за різних умов для одного й того ж індивідуума і 

інтенсивність враження – стійкість у межах великої групи людей. Властивості 

суб’єкта, що сприймає колір можна поділити на: групові і індивідуальні. 

Потрібно враховувати, що в різних культурах існують різні точки зору про 

психологічний вплив кольору на людину, що сформувались впродовж століть. 

По тому, який колір людина обирає в той чи інший момент свого часу і яким 

кольором хоче оточити себе в інтер'єрі, в результаті може багато розповісти про 

її психологію та характер. 

До відчуття кольору належать асоціації невізуального характеру – 

температурні (теплі, холодні, гарячі, крижані); смакові (солодкі, смачні, гіркі, 

сухі, солоденькі, нудотні); сезонні (весняні, літні, зимові, осінні); порівняння зі 

звуком і музикою (гучні, тихі, тощо) та ін.  

Для художника, декоратора, дизайнера важливим являється поєднання 

теплих і холодних кольорів, за допомогою яких можливо створити в роботі 

унікальні колористичні гами і різноманітні ефекти. 

До почуття кольору належать наступні асоціації: емоційні – реакції, 

семіотичні (колір-символ, колір-знак і колір-образ, колір – алегорія і метафора). 

Візуальне сприйняття кольору в творах образотворчого мистецтва 

відбувається не тільки відповідно до індивідуальних особливостей психіки 

глядача, а й прийнятим в дану епоху типам символіки кольору. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільш впливові і актуальні питання, 

стосовно, психологічного і асоціативного значення сприйняття кольорів в 

просторі сучасного інтер’єру, є питання психологічно-фізіологічної реакції 

людини на колір, що пов’язано з різними асоціаціями – кольорове сприйняття, 

відчуття і почуття, символіка і семантика кольорів, образи, певний 

психологічний стан. Також одним із вагомих чинників для художників, 

дизайнерів-декораторів в процесі їх творчої роботи в процесі вирішення 

колористичних завдань в інтер'єрі – є знання особливостей емоційного впливу 

кольорів. 
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УДК 001.8(07):711.4 

ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ В АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ 

Проценко Світлана Миколаївна, кандидат географічних наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри ландшафтної архітектури Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

Ландшафтне планування – це багатовекторний спектр діяльності, що 

базується на вивченні закономірностей, принципів та заходів просторового 

планування. Основні завдання ландшафтного планування містобудівного 

простору – вивчення проблем і визначення рамкових цілей планування. Тобто 

окреслення (розроблення) стратегії збалансованого сталого розвитку основних 

елементів ландшафту, природного (навколишнє середовище), урбанізованого 

(культурного), історичної спадщини, тощо.  

«Просторове планування» відповідає поняттю «регіональне планування» 

(територіальне) і означає «систему планувальних заходів щодо регіонального 

довгострокового використання території країни і її регіонів з розподілом 

громадських коштів для їх реалізації». 

«Ландшафтне планування» - це «просторове планування навколишнього 

середовища спрямоване на вивчення мультифункціональності ландшафтів (а 

саме: природних, антропогенних, культурних та інше)». 

Необхідність акцентуалізації ландшафтного планування в системі 

містобудівної організації простору зумовлена рядом викликів, а саме: територія 

як головний ресурс життєвого простору; об’єкт основних протиріч та ризиків 

суспільства і навколишнього середовища. 

Як наслідок такого протиріччя є прошення екологічної безпеки 

функціонування умов гармонізації середовища проживання людини, а також 

дисбаланс стану всіх компонентів природних ландшафтів, активізації 

несприятливих природно-технологічних процесів, тощо. Тому ландшафтне 

планування є одним із головних планувальних рішень, завдяки яким 

досягається пропорційність умов сталого збалансованого розвитку природної та 

антропогенної складової території. 

Реалізація ландшафтного планування здійснюється завдяки ієрархіїзації 

ландшафтних планів: ландшафтна програма – загальнодержавний рівень; 

рамковий план на рівнях адміністративно-територіальних одиниць (область, 

район, об’єднана територіальна громада); генеральний план населеного пункту. 

Завдання та рівень ландшафтного плану відповідно до ієрархічного 

рівня визначаються масштабом території: на державному рівні (територія 

України) та в межах обласних державних адміністрацій окреслюються 

проблеми та розробляється стратегія ландшафтного плану; на рівні районних 

державних адміністрацій в рамковому ландшафтному плані визначаються 

напрями збалансованого розвитку природного та антропогенного простору;в 

межах окремих поселень в рамковому ландшафтному плані розробляються 

заходи по організації основних типів ландшафтно-рекреаційної архітектури, а 

саме: міських, позаміських ландшафтних утворень; туристично-рекреаційних 
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об`єктів; ландшафтний план озеленення будується на розробленні рішень 

комплексного благоустрою (упорядкування) територій в межах міських , 

позаміських та спеціалізованих об`єктів благоустрою. 

Витоки ландшафтного планування з позиції організації територіального 

простору започатковані у вітчизняній науковій та проектній діяльності: в 

архітектурно-містобудівній сфері в період з середини минулого століття 

(напрями ландшафтного благоустрою на регіональному та місцевому рівнях).  

Українську школу науковців представляють Бондар Ю.О., Родічкін І.Д., 

Рубцов Л.І., Панченко Т.Ф. та інші. 

Природно-географічні, еколого-ландшафтні дослідження в аспекті 

ландшафтного упорядкування територіального простору у вітчизняному 

науковому доробку представляють роботи з методологічного обґрунтування 

(Інституту Географії НАН України) та практичного втілення (ДП Діпромісто) 

рамковий ландшафтний план Черкаської області (2014 р.). 

Втілення наукових результатів попередніх дослідників, подальший 

розвиток наукових та прикладних напрямів в цій сфері, удосконалення 

методичних підходів викликає потребу  професійної підготовки архітекторів 

ландшафтної спеціалізації. 

В КНУБА в 2011 р. створена кафедра ландшафтної архітектури під 

керівництвом док.арх., професор Т.Ф. Панченко. Головним із концептуальних 

напрямів розвитку кафедри є удосконалення навчального процесу. З цих 

позицій на кафедрі започаткована спеціальна дисципліна: Ландшафтне 

планування: теорія та практика. 

В названій навчальній дисципліні виділяється два основних блоки: - 

теоретичне обґрунтування стратегії ландшафтного плану на різних ієрархічних 

рівнях; - практичне закріплення теоретичних положень та експериментальних 

апробацій на прикладах ландшафтного плану окремих територіальних 

угрупувань.  

Протягом 2016-2017 та 2017-2018 навчальних років в рамках навчальної 

програми 5-го курсу виконані експериментальні ландшафтні плани, а саме: 

рамковий ландшафтний план на прикладі Київської області, основна концепція 

якого заключається в обґрунтуванні та розробленні туристично-рекреаційного 

каркасу області на основі сакрально-архітектурного потенціалу (2016-2017 рр.); 

рамковий ландшафтний план на рівні адміністративного району Київської 

області, Богуславський р-н: визначені території з переважною функцією: 

зелений туризм; екотуризм (2016-2017рр.); рекреаційний туризм; рамковий 

ландшафтний план парку «Олександрія» м. Біла Церква. 

В 2017-2018 рр. розроблені та впровадженні в проектну практику рамкові 

ландшафтні плани Києво-Святошинського району та об’єднаних 

територіальних громад Тетіївської, ОТГ, с. Медвин, м. Прилуки, ландшафтний 

план міста. Внаслідок такого підходу закріплення теоретичних основ предмету 

«ландшафтні планування» втілюється в навики планування ландшафтного 

простору з позиції визначення стратегії збалансованого сталого розвитку 

окремих ієрархічних елементів території. 
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УДК-711 

РИТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КРЕМАТОРІЯ І ПАРК ПАМ’ЯТІ  

НА БАТИЄВІЙ ГОРІ – УНІКАЛЬНИЙ ТВІР  

ПЕЙЗАЖНОЇ АРХІТЕКТУРИ І СКУЛЬПТУРИ 

Підгорний Олексій Леонтійович, д.т.н., проф .КНУБА; 

Семироз Ніна Григорівна, к.арх.доц. КНУБА; 

Тимошенко Марія Миколаївна, к.арх с.н.с. НАУ 

 
«Я знаю ескізи, плани, етапи самовідданої праці і вважаю, що збудований Парк 

Пам`яті буде неповторним і унікальним твором пейзажної архітектури і скульптури. 

Жодної  ноти  натуралізму, спотворення, безсилої покори я не відчув. Прошу дати 

вказівку виконавчим інститутам переглянути пропозиції …. щодо знищення визначного  

твору..» 

М. Бажан, 1979 р.акад. гол. редактор УРЕ, лист в ЦК КПУ   

«…Київський крематорій, створений у вигляді ватри, літаючої тарілки являє собою 

досить складну технологічну будівлю, яка війшла до переліку найвизначніших 

архітектурних витворів пострадянського періоду по всьому Радянському Союзу …» 

F. Chadin SRSR Cosmic Communist Constructions  2016р. 362с 

 

Наведені цитати - це фрагменти історії та оцінки ритуального комплексу 

крематорію в м. Києві, створеного за проектом інститута «Київпроект» (автори: 

архітектор А.М. Мілецький, художники А.Ф. Рибачук та В.В. Мельниченко). 

1. Кроком крізь століття можна вважати поступову відмову українського 

народу від тисячолітньої традиції поховання тіл померлих в землю, 

кардинальний перехід до спалювання, кремації і захоронення з прахом в 

колумбаріях. Роль головних виконавців дизайн-проекту полягає в тому, що 

вони в другій третині ХХ ст. знайшли виразні архітектурні, художні образи, 

підходи і прийоми для створення секуляризованих новітніх традицій. 

2. Визначення задач по геометрії оболонок та використанню отриманих 

рішень було доручено А. Рибачук та В. Мельниченко. Створений ними макет, 

план споруд та поздовжній розріз ритуальних залів послужили вихідним 

матеріалом для моделювання поверхонь оболонок. 

3. Розробку геометрії поверхонь оболонок ритуальних залів крематорію та 

геометричної інформації для конструювання, розрахунку, виготовлення 

опалубки та інше виконали О.Л. Підгорний (17 оболонок двох закритих 

ритуальних залів) та його аспірант С.М. Ковальов (3 оболонки на відкритій 

площі). Результати були застосовані в якості впровадження досліджень в 

докторській та кандидатській дисертаціях по способах формування оболонок 

(КНУБА). 

4. При розробці геометрії оболонок враховувались не тільки 

закономірності контурів та ліній перерізу, а й сприйняття форм оболонок, 

технологічність зведення, вимоги розрахунку, створення точкового каркасу 

теоретичної та граничних поверхонь, різнотовщинність, спосіб збору 

навантажень. Тут знайшов застосування спосіб виділення варіантів поверхонь з 

множин ліній, лінійчаті поверхні 4-го порядку, поверхні конічних перерізів та 

комбінації їхніх відсіків. 
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Результат впровадження геометричних розробок був схвалений і 

рекомендований для подальшого застосування в проектній практиці. 

Набутий досвід творчості і боротьби щорічно передається студентам 

архітектурного факультету з 1972 р. і до сьогоднішнього дня в спецкурсі, 

створеному проф. Підгорним О.Л. на матеріалах докторської дисертації та її 

впровадження. 

5 Трипільсько - християнський мотив - “ смерть не є межею часу, життя 

людини не закінчується з її фізичною смертю” було закладено в пейзажний 

театр, куди приходить людина в скорботі. Цей мотив був втілений в 

сценографію Парку Пам’яті, в будівлю крематорію з ритуальним і 

технологічним бездимним і підземним комплексом на штучному пагорбі, в 

розкриття ракурсів краєвиду, в кутах нахилу схилів і спадів, в форму плану 

штучного озера, в подіуми колумбарію, в планування і благоустрій алеї, в 

дизайн мостового переходу, і ,головне, в скульптурне оформлення підпірної 

стіни довжиною 213 м. і висотою від 4 м. до 14 м. Були вперше створені в 

крематорії підземні двоповерхові адміністративно - господарські приміщення з 

кабінетами, санітарними кабінами, холодильними камерами, актовим залом, 

майстернями площею біля 300 м2, з 80-метровим транспортером трун і чотирма 

подвійними печами. Високопрофесійно було запроектовано і виконане штучне 

озеленення, з підбором відповідних таксонів в українських погребальних 

традиціях. Формотворення будівлі крематорію асоціюється за семантикою з 

полум’ям, але не таким жахливим все знищуючим, як, наприклад, в 

меморіальному комплексі Жанни д’ Арк в Орлеані у Франції, а з сумним 

вогнем догораючої ватри, вогнища зі спалахами, котрі підіймаються від землі 

до неба. 

6. З сумом можна відмітити декотрі вади цього кардинального 

архітектурно-пейзажного творіння. Обладнання, опорядження інтер`єру 

крематорію а також прощальних залів, хорів дуже аскетичне, холодне і в 

прямому і переносному сенсі. Вкрай недосконало запроектована і виконана 

системи відведення дощових вод, що призвело до реконструкції усіх підземних 

споруд і комунікацій, віддаленість крематорію від новостворених ритуальних 

залів на відстань майже 300 м.  

7. Драматично склалась доля скульптурних панно в Парку Пам’яті при 

крематорії створених А. Рибачук і В. Мельниченком. В 1982 р. за вказівкою 

особисто Щербицького В.В. скульптурне панно було забетоноване. 

Багаторічна боротьба В. Мельниченка призвела до відміни постанов про 

знищення і залиття бетоном і відкрила можливість спасіння цього твору. І от 

нарешті перший реальний крок і світла надія: ділянку 2х3 м реставровано і 

відкрито. Вона належить до теми «Захист Батьківщини». Шість квадратних 

метрів коштували міській адміністрації 50 000 гривень за сім днів роботи. А вся 

скульптурна стіна має майже 2 200 квадратних метрів! 

У 2003 р. мером Києва Черновецьким С.Л. було прийнято рішення про 

перенесення підземної адміністративно - господарської частини крематорію на 
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поверхню, про зведення православної каплиці в російському стилі, яка стала 

випадковою в цьому ландшафті.  

7. Виникнення дисонансних зіткнень, подій, які супроводжували 

ескізування, проектування і втілення архітектурних, пейзажних і скульптурних 

рішень, що ще раз підтверджує кроки поперед часу даються важко всім 

народам і українцям також Драматизм загострюється, наростає при 

амбівалентних умовах розвитку світогляду людей і, особливо, при зміні 

сприйняття традиційних, тонких поглядів на смерть і поховання.  

 

УДК 712.2 

ФЕНОМЕН «ВОДИ» ЯК АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЕ ЯВИЩЕ 

Рубан Людмила Іванівна, кандидат арх-ри, доцент, докторант кафедри 

ландшафтної архітектури КНУБА 

 

В сучасній науці поняття «феномен», (що походить від грец. φαινόμενον 

— є, має місце, явище) трактується як «незвичайне явище, рідкісний факт, який 

важко збагнути», і далі, «у філософському сенсі слово «феномен» часто 

застосовується для позначення явищ, які досягаються на чуттєвому рівні на 

противагу слову «ноумен», що означає явище, зрозуміле розумом. В 

новоєвропейській філософії, за визначенням Канта, феномен — будь-яке явище, 

яке може бути пізнане на основі досвіду». Отже, необхідність чіткого уявлення 

про поняття «феномен», яке в універсальному розумінні позначає предмети, 

речі, явища, ідеї, відчуття тощо, їх взаємні відношення, впливи — все, що 

проявляється у свідомості, надає підставу й для розгляду явища «води» в 

урбанізованому ландшафті, тобто в межах міста або іншого населеного пункту. 

Парадигма сучасної системи поглядів на природні водні об’єкти 

визначається, на думку автора, насамперед, зміною ставлення до цих об’єктів, 

що розглядаються з позицій розуміння природних процесів у водних 

екосистемах та необхідності адаптації до зміни клімату. Зміна парадигми 

співіснування людини з водним оточенням на початку 21 ст. позначається на 

архітектурно-ландшафтній практиці й вимагає приділення пильної уваги 

контакту людини з природними водними об’єктами міського середовища.  

У світлі зміни парадигми чинник феномену «води» розкривається як 

системоутворюючий щодо цілого комплексу нагальних завдань людської 

життєдіяльності, тим самим підтверджуючи історичну філософську думку 

французького мислителя Еміля-Огюста Шартьє (Алена) (1868-1951) стосовно 

явища «води» в містоутворенні - «міста ніколи не виростають з волі 

завойовників. Вони, як мох на деревах, з'являються там, де є вода».  

В наукових трудах архітекторів є приклади застосування 

феноменологічного аналізу до, наприклад, міста. Так, феномен «міста» як образ 

урбанізації та освоєння міського середовища в їх динаміці розкрито 

Глазичевим В.Л. у книзі «Город без границ» (2011). Розглядаючи 

територіальний розвиток та еволюцію міста як органічне ціле ним досліджено 

феномен «міста»: як організму, історичної системи, простору, який регулює 
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місто; як процесу розвитку та трансформування від слободи до міського 

утворення («многообразия слобод на их пути к городу»); як історико-соціо-

культурного явища тощо. Застосовуючи цей підхід для розгляду тенденцій 

сучасної архітектурно-ландшафтної практики щодо прибережних та водних 

територій вбачається очевидним, що принципове значення об’єктивно 

належить природним феноменам – природним водним об’єктам, рельєфу їх 

берегів, озелененим просторам, кліматичним умовам тощо. Не може викликати 

сумніву, що феномен «води» в містобудуванні, преш за все пов'язаний із 

природними водними об’єктами та їх ролі в планувальній структурі міста. На 

жаль, для другої половини ХХ ст. була характерною нищівна містобудівна 

практика щодо використання природних водних об’єктів: зарегулювання русел 

річок каскадом водосховищ, взяття в бетонні лотки та підземні колектори, 

спрямлення русел, забудова берегів, засипка озер тощо. Такий процес призвів 

до критичної ситуації в сучасних містах.  

Сьогодні потрібні зміни містобудівної політики щодо планування зон 

узбережжя у відповідності до вимог часу, в тому числі у зв’язку зі зміною 

клімату. Новий інноваційний підхід має базуватися на природно-

гідрологічному захисті територій та врахуванні природних процесів у водних 

екосистемах при архітектурно-ландшафтній організації прибережних та водних 

територій. Таким чином, розкриття феномену «води» як архітектурно-

ландшафтного явища пов’язано з визначенням різного потенціалу природних 

водних об’єктів при планувальній організації територій, а також розкриття 

декоративних, естетичних та інших особливостей природного водного 

компоненту в формуванні міського середовища. 

 

УДК 711:331.1 

ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Рябець Юлія Степанівна, доцент, кандидат архітектури, доцент кафедри 

дизайну архітектурного середовища Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Організація досконалого міського середовища, яке б задовольняло усе 

різноманіття потреб людей та суспільства, є одною з найактуальніших проблем 

сучасності. У зв’язку з інтенсивними процесами глобалізації та урбанізації у 

світі, а також зростаючим антропогенним впливом на середовище і, одночасно, 

середовища на людину, виникають негативні явища, які впливають на 

життєдіяльність людей, їх безпеку, здоров’я та комфорт.  

Проблеми гуманізації міського середовища набувають надзвичайної 

актуальності. Міське середовище повинно відповідати не лише утилітарним 

потребам суспільства та окремої людини, а й задовольняти їх естетичні  

прагнення, історичні та культурні традиції, можливості сприйняття тощо. 

Одним з відносно нових підходів до формування якісного міського 

середовища є ергономічний підхід.  
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В основі ергономічного підходу лежить прагнення всебічного врахування 

факторів, що впливають на формування безпечного, комфортного та естетично 

досконалого середовища життєдіяльності людини, які ґрунтуються, перш за 

все, на всебічних потребах людини. Ергономічний підхід спрямований на 

досягнення антропометричної, фізіологічної, психофізіологічної, психологічної, 

соціально-психологічної і гігієнічної відповідності архітектурного середовища 

потребам людини, що дає можливість створення оптимальних умов для 

діяльності, спілкування і відпочинку людини, і збереження її здоров'я.  

Антропометрична та фізіологічна відповідність міського середовища 

досягається шляхом врахування розмірів і пропорцій людського тіла та 

особливостей його роботи. Тобто міське середовище та його матеріально-

предметне наповнення повинно бути зручним та відповідати фізичним 

можливостям людини, як у масштабному співвідношенні будівель та міського 

обладнання, так і самого міського простору до людини та її можливостей. 

Психофізіологічна відповідність архітектурного середовища досягається 

шляхом врахування особливостей роботи органів чуття людини. Міське 

середовище повинно відповідати можливостям зорового, звукового, 

тактильного сприйняття людини, тобто мати можливість комфортного 

візуального сприйняття оточення, створювати позитивне звукове середовище 

тощо. Психологічна відповідність міського середовища досягається шляхом 

врахування психологічних особливостей людини, включаючи її характер і 

темперамент, та врахуванням психологічних особливостей сприйняття 

оточуючого світу. Міське середовище повинно сприяти створенню позитивного 

емоційного стану людини, забезпечувати відчуття безпеки та особистої 

контрольованості середовища. 

Соціально-психологічна відповідність архітектурного середовища 

визначається особливостями поведінки людини в соціумі і досягається шляхом 

врахування характеру і ступеня групової взаємодії в залежності від типу 

архітектурного середовища. Міське середовище повинно сприяти 

налагодженню зв’язків людини іншими людьми. Рівень соціальної взаємодії у 

міському середовищі напряму залежить від рівня освоєності середовища та 

його матеріально-предметної наповненості, а також масштабу простору та 

можливостей дистанції спілкування. 

Гігієнічна відповідність архітектурного середовища визначається 

пристосованістю фізичного стану навколишнього середовища до особливостей 

функціонування організму людини. З точки зору гігієни, міське середовище 

може носити ряд негативних впливів на людський організм, таких як 

забруднення повітря, шум, вібрація тощо, які напряму впливають на безпеку та 

здоров’я людини. Міське середовище повинно мати такі гігієнічні 

характеристики, які б забезпечували оптимальну роботу організму людини. 

Застосування ергономічного підходу у формуванні міського середовища є 

одним із шляхів створення комфортного та досконалого середовища, що 

відповідає потребам кожної людини і суспільства вцілому. 
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УДК 70.025.4  

МІСТОБУДІВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ МЕЧЕТЕЙ В 

СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНИХ МІСТ АЛЖИРУ 

Резга Куідер, магістр архітектури, аспірант кафедри Основ архітектури і 

архітектурного проектування. 

 

Період французької колонізації 1830-1965 років негативно відзначився на 

розвитку ісламської архітектури Алжиру, оскільки саме на цьому періоді була 

перервана багатовікова спадкоємність традицій, унеможливився вільний 

розвиток місцевих ісламських традицій, натомість вся широта повноважень 

була надана західним впливам, покликаним проникнути в усі сфери 

життєдіяльності Алжиру.  

В цей період міста набувають регулярного розпланування з прямокутною 

сіткою вулиць і кварталів, активно впроваджується практика знищення 

національних символів країни, а оскільки історично мечеть була 

найважливішим символом-носієм екзистенціальної, історичної і архітектурної 

цінності, виразником національної ідентичності  алжирського народу, 

надзвичайно значущою і з точки зору символізму, найбільш важливим 

елементом національної самосвідомості, культурних і архітектурно-

будівельних традицій, історичної цінності, то саме мечеті руйнувались 

колонізаторами найбільш активно, натомість широко впроваджувалась 

практика примусового насадження західноєвропейських, зокрема французьких, 

культурних традицій. Процес планомірного знищення історичних мечетей 

розпочався з столиці – Алжиру і тривав впродовж всього періоду колонізації 

1830-1965 років. Основна задача французьких колонізаторів полягала в 

знищенні арабо-мусульманських рис алжирської ідентичності. Таким чином 

колонізатори хотіли знищити мусульманську умму, тобто колективне 

молитовне зібрання мусульман. 

Як зазначив д-р Аріф Бахнассі в доповідях Ісламської організації з освіти, 

науки і культури (ISESCO), згідно огляду Альберта Девулса, зробленого в 

1865 році, прибулі в 1830 році до Алжиру колонізатори застали лише в столиці 

132 мечеті, з яких вони залишили тільки 12, в Орані лише 1, інші перебудували 

під житло для переселенців, лікарні, тайні, торговельні заклади, навіть під 

християнські храми (в 1930 році так було перетворено мечеть Кетшауа). Такі 

планомірні дії стали яскравим підтвердженням колоніальної політики, яка 

активно впроваджувалася  не тільки в столиці – м. Алжир, а й в інших містах. 

Перепрофілювання історичних мечетей зі зміною функції відбувалось на тлі 

кардинальних містобудівних перепланувань, видозмінення планування, 

об’ємно-просторової композиції, декору історичних мечетей, насаджувались 

риси європейської архітектури. 

Відродження ісламської архітектурної школи Алжиру після колонізації в 

багатьох містах розпочалося тільки після здобуттям Алжиром незалежності. 

Наприклад, в  Константині 90 % мечетей збудовані після 1970 року. 



 108 

Кожний з визначених міст-центрів ісламського будівництва в Алжирі має 

свою багату історію. Так, місто Тлемсен сформувалось під впливом Андалусії, 

оскільки знаходиться недалеко від неї. В 2011 році м. Тлемсен було призначене 

столиею ісламської культури на ісламському конгресі “ІСО” в Малазії, де взяли 

участь 53 держави. Таким чином, Тлемсен став третім обраним культурним 

ісламським містом Магрибу після Феса в Мароко і Каруйана в Тунісі в 

2009 році. Всі ці три міста Магрибу об'єднує нашарування різних культур і 

багатство архітектурної спадщини. 

Беджайя – це одне з міст хамадитів, Гардайя – це місто південної частини 

країни, з великою кількістю збереженої автентичної спадщини. 

Згідно найпоширенішої схеми міського розпланування, головна мечеть 

міста – Джамаа Ель Кебір знаходилась недалеко від головної ринкової площі і 

головної репрезентативної площі для урочистих заходів, часто в структурі 

середньовічного міста виділялась цитадель – місце, де мешкав правитель, в 

цитаделі могла  бути власна мечеть (фортеці Ель Мансура і Ель Мешуар). 

Мечеті Алжиру, як і Мароко, будувались за тими самими принципами, що і 

оборонні споруди,оскільки правлячі кола були військовими династіями, і в 

структурі міст виділялись касба – укріплена цитадель і медина – торговельно-

ремісничі квартали. 

Регіональною специфікою починаючи з раннього періоду будівництва 

мечетей відзначається забудова міст хариджитів в долині річки Мзаб – Гардайя, 

Ель-Атеф, Бунура, Бені-Йезген (в рос. джерелах Бені-Ескін), Меліка. Показово, 

що всі п’ять міст (Х-ХІ ст.) є давніми першими містами-фортецями хариджитів-

ібадитів (мозабітів), які утворюють з давніх часів специфічний пентаполіс, який 

утворився в ХІ ст. і дійшов до наших часів із збереженням старої частини міст-

фортець в автентичному вигляді.  Кожне місто оточувалось масивними стінами. 

Долина р. Мзаб з пентаполісом є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Першим було засноване місто Ель-Атеф (Той, що обертається) (з мечеттю 

1012 р.), згодом Бені-Йезген (Священне місто) (з мечеттю 1321 р.), Бунура 

(Сонячне місто) (з мечеттю ХІ ст.), Меліка (Королева) і Гардайя (з мечеттю 

1048 р. (1053 р.). Пізніше були зведені більш скромні міста  Берріан (з мечеттю 

1640 р.) і Ель-Грара (з мечеттю 1636 р.). 

Попри спільні принципи забудови, міста пентаполісу мають відмінності: 

найстаріше місто Ель-Атеф підкреслило свій первинний статус побудовою на 

вершині пагорбу одразу двох мінаретів, в місті Бунура період сонячного світла 

довший, ніж в інших містах долини,що довше створює мальовничі перспективи 

в вечірні години. Найбільш консервативним і закритим для іновірців є місто 

Бені-Йезген, який є ортодоксальним релігійним центром хариджитів.  

В останні роки набула поширення практика повернення первісного вигляду 

мечетям, перетвореним на католицькі церкви в період французької колонізації, і 

практика комплексної реставрації історичних мечетей – варто згадати мечеті 

Алі Бетчин, Абд Ер Рахман Ель Таалібі, Сіді Рамдан  в Алжирі, мечеті Джамаа 

Ель Кебір, Ель Мешуар, Сіді Бумедьєн, Сіді Беллахсен в Тлемсені, а також 

історичні мечеті міст Гардайя, Маскара, Тиярет, Тенес, Бліда. 



 109 

УДК 7.008:659  

ДЕЯКІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ 

АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Сафронов Валерій Костянтинович, к.т.н., доц., декан факультету дизайну 

КДАДПМД ім М. Бойчука; Сафронова Олена Олексіївна, к.т.н., доц., зав. каф. 

Дизайну інтер’єру і меблів, КНУТД 

 

В роботі [1] узагальнено сучасні погляди на навколишнє середовище і 

архітектурні об'єкти як джерела інформації. Розглянемо деякі сторони 

соціального аспекту, як чиннику впливу на формування архітектурного 

середовища. Наразі міське середовище переживає еволюцію. Швидке зростання 

технологічних можливостей, з одного боку, і вимоги сталого розвитку 

суспільства, формують зміни вимог людини до умов середовища, що веде до 

динамічного оновлення соціальних потреб. Поняття «соціальне» має подвійне 

значення. З одного боку, його можна сприймати, як синонім поняттю 

«суспільне», що включає економічні, політичні, етичні і громадські відносини 

тощо. З іншого боку, це область розгляду відносин між людьми, їх потреби, 

інтереси, форми спілкування, тобто все, що прийнято називати соціальним 

відтворенням людини. На перший план виступає людина [2], інтереси якої 

повинні враховуватися при формуванні середовища, що, в свою чергу, впливає 

на суспільство. До питань соціально орієнтованого підходу при формуванні 

архітектурного середовища зверталися в своїх роботах А.В. Іконніков,  

В.Т. Шимко, З.М. Яргіна, В.А. Нефедов та інші. В своїх роботах вони 

підкреслювали визнання в якості головного чинника формування 

архітектурного середовища фактора людини. Це диктує необхідність виявити 

складові соціального аспекту формування архітектурного середовища.  

Соціальна неоднорідність населення міст, що все  більше поглиблюється з 

одного боку, і задекларований комплексний характер формування 

архітектурного середовища, збільшують роль таких факторів, як психологічний 

комфорт і умови орієнтації в просторовій поведінці людини. При цьому людина 

оцінює середовище за такими якостями: фізичний комфорт, функціональні 

зручності, дотупність активного використання зон і територій, психологічний 

комфорт, можливості орієнтації в просторі, естетичні якості середовища. 

Особливу роль в оцінці середовища відіграє етична сторона, куди на думку 

авторів, слід віднести: справедливість територіально-просторової організації 

суспільних процесів; якості і рівень життя; престижність місця; історико-

культурну значимість; політичну значимість; «центральність»; якості, що 

впливають на ідентифікацію людини зі своїм оточенням. Перераховані якості, 

що формують відчуття людиною простору, який оточує його, можна 

підсумувати в три групи: комфортність, масштабність, ідентичність за умови 

реалізації функцій і відповідності потребам. А. Г. Большаков виділив сім 

мотивацій соціального відтворення. До них відносяться: здоров'я, багатство, 

спільність, краса, індивідуалізація, інформація, духовність. К. Лінч поряд з 

практичними цінностями, що впливають на облаштування середовища 
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людиною, звертає увагу на підвищення соціальної стабільності, підвищення 

соціальної інтеграції, спілкування, підвищення гнучкості з урахуванням 

майбутніх запитів. Р. Бофілл підкреслював необхідність і важливість 

врахування сприйняття міського простору людиною саме при пішому огляді, а 

не при погляді з вікон автомобіля або літака, тому що тільки тоді формується 

ставлення окремої людини до суспільства і середовища. Умови орієнтації, що 

впливають на поведінку людини і його психологічний комфорт диктують 

потреби в інформації про те, де людина перебуває. Одним з авторів, які 

займалися проблемами досягнення впізнаваності простору, був Р. Кріе. Їм був 

розроблений один з підходів, заснований на геометричних характеристиках 

вулиць, площ при створенні теорії міського простору. А.В. Іконніков  та інші 

приділяли увагу трактуванню мови дизайну та архітектури, обліку 

інформаційно-символічного значення елементів, що формують просторове 

середовище. Семіотична знакова модель інтерпретації компонентів середовища 

не має національних кордонів, є інтернаціональною візуальною мовою, що 

дозволяє сприймати середовище. У ряді засобів, що забезпечують умови 

орієнтації, можна відзначити: 

 систему орієнтирів, що мають просторові і смислові значення; 

 синтез елементів середовища, що забезпечують можливість 

розрізнення складних предметно-просторових структур; 

 поєднання архітектурно-композиційного і соціально-психологічного 

підходів при створенні складних предметно-просторових композицій. 

Засобом адаптації простору до затребуваного характеру людської діяльності 

може бути вибір прийомів ландшафтної організації. Зарубіжний досвід 

перетворення середовища з залученням населення до прийняття рішень  

підштовхнув київську адміністрацію переглянути ставлення до людини не 

тільки як до споживача середовища, але і як до потенційного учасника процесів 

її перетворення. 

Проведені дослідження дозволили виявити деякі сторони соціального 

аспекту формування архітектурного середовища, які повинні враховуватися при 

моделюванні інформаційного середовища. 

Література 

1. Сафронов В.К. Інформаційний аспект сприйняття навколишнього 

середовища / В.К. Сафронов, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми 

архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. — К., КНУБА, 2017. — 

Вип. 46. — С. 138-144. 

2. Сафронова О. О. Впровадження в навчальний процес принципів людино-

орієнтованого підходу в дизайні архітектурного середовища / ART AND 
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УДК 725.573 

ОСНОВИ ФОРМОТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ДИТЯЧИХ 

ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАД 

Скляренко Олексій Юрійович, аспірант кафедри архітектури і 

архітектурного проектування Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

 

За останні роки населення України різко зменшилось. Демографічна 

ситуація в державі почала покращуватись зовсім нещодавно, коли урядом було 

прийнято низку заходів щодо стимулювання народжуваності серед молодих 

сімей. До цих заходів можна віднести: часткове інвестування в молодіжне 

будівництво, виплата допомоги на першу, другу і третю дитину, покращення 

матеріального становища молодих сімей, покращення соціального та 

медичного обслуговування населення. Ці обставини зумовили незначний ріст 

народжуваності в Україні. Незважаючи на те, що баланс між народжуваністю і 

смертністю поки що негативний, сплески народжуваності змушують уряд 

фінансувати перспективні програми з проектування та будівництва нових 

дошкільних закладів. Гострою загальнодержавною проблемою стала нестача 

місць в дитячих дошкільних закладах великих і малих міст, містечок та сіл. Це 

добре простежується з черги на зарахування дітей до дитячого садка або ясел. 

Станом на 1 вересня 2018 року в Україні нараховувалося понад 46 тис. дітей, 

які чекають своєї черги на зарахування у дитячий садок. 

В радянські часи існувала досить розвинута система дитячих садків і ясел, 

однак за роки незалежності, в період спаду народжуваності серед населення, 

безліч будівель цього типу були перепрофільовані під інші функції: відділи 

соцзахисту; пенсійні фонди; відділення «Ощадбанку» тощо. Таким чином 

складаються умови, які в період росту народжуваності спонукають до 

будівництва нових та реконструкцій існуючих ДДЗ (дитячих дошкільних 

закладів). 

Будівництво дитячих дошкільних закладів пов’язано з декількома 

аспектами: соціально-економічними, демографічними, проектно-будівельними 

та новими технологіями в галузі будівництва цього типу закладів. Серед 

основних факторів, що впливають на архітектуру ДДЗ можна виділити декілька 

основних: соціально-економічні; природно-кліматичні; містобудівні; 

конструктивно-технічні; функціонально-технологічні; медико-педагогічні; 

ергономічні; екологічні; наявність місцевої проектно-будівельної бази та 

місцевих будівельних матеріалів. Ці фактори можна згрупувати як мінімум в 3 

основні групи аспектів: педагогічні, соціальні і конструктивні, які 

репрезентують: сучасні педагогічні технології, безпеку та комфортність дитини. 

Їх формують ряд додаткових чинників, які дозволяють виокремити групи ДДЗ 

(за величиною, за планувальною сіткою, за прийнятою конструктивною 

системою, за можливістю сезонного розширення, за розміщенням в різних 

природно-кліматичних зонах, за типологічними ознаками, за специфікою 

навчання ДДЗ тощо. 
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Основними факторами серед перерахованого блоку чинників, які 

формують архітектуру дитячих дошкільних закладів є величина ДДЗ, його 

наповнення, особливості його розміщення в структурі міста та врахування 

місцевих природно-кліматичних умов. 

Особливості формування дитячих дошкільних закладів в сучасних умовах 

полягають в можливості застосування універсальних приміщень, що можуть 

поєднувати в собі декілька функціональних зон, серед яких можна виділити 

розважальну, ігрову та навчальну. Якщо в радянські часи діти були прив’язані 

до відповідних приміщень то зараз вони можуть знаходитись в єдиному 

вільному просторі з виявленими функціональними і композиційними 

аспектами. Універсальні приміщення стають найбільш розповсюдженими в 

Україні, як і за кордоном. В ДДЗ універсальні приміщення дозволяють вільно 

переплановувати загальний простір за допомогою сучасних трансформованих 

меблів. В умовах типового проектування відповідні типи дитячих дошкільних 

закладів «прив’язувались» до конкретних ділянок. Саме тому найбільш 

розповсюдженими серед них були типові види дитячих садків і ясел 

коридорного типу Н-подібної та Т-подібної форми, в яких зараз розміщуються 

пенсійні фонди та управління соцзахисту. Сучасний етап проектування і 

будівництва різних типів громадських споруд вирізняється тим, що 

проектування здійснюється на основі розробки базових моделей в умовах 

індивідуального проектування. Це має безпосереднє відношення до 

проектування ДДЗ. В цій роботі автор проаналізував цілий ряд аналогів 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з розробки дитячих дошкільних закладів 

(дитячих садків та ясел). За останній період в Україні намітилось значне 

відставання в проектуванні та будівництві цього типу будівель. Не зважаючи на 

від’ємний баланс між народжуваністю та смертністю в нашій державі, кожного 

року у великих та середніх містах України народжується значна кількість 

малюків, батьки яких не мають змоги віддати дітей в ясла. В містах 

мільйонниках більшість батьків стоять в чергах на влаштування малечі в 

дитячий садок.  

Таким чином виникає ще одна суттєва проблема – необхідність 

формувати комплексну мережу дитячих дошкільних закладів в структурі міст 

України. Системний підхід дозволяє детально проаналізувати сучасний стан 

цієї проблеми, виявити основні тенденції, переглянути норми проектування та 

розробити рекомендації щодо проектування та будівництва ДДЗ на території 

нашої держави в різних природно- кліматичних умовах. Поряд з цим важливим 

є питання з розробки рекомендацій які будуть стосуватися вдосконалення 

функціонально-планувальної структури та об’ємно-просторового вирішення 

основних функціональних блоків дитячих дошкільних закладів. 
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УДК 72.01 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ "ЗЕЛЕНИХ КОРИДОРІВ" 

В АРХІТЕКТУРНОМУ ПАРТЕРІ СУЧАСНОГО МІСТА 

Скоробогатько О. В., аспірантХарківського Національного Університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова;  

науковий керівник: Дубинський В. П. – доктор архітектури, професор каф. 

Архітектурного проектування Харківського національного університету 

будівництва та архітектури 

 

Формування суспільних просторів в умовах стрімкого розширення міст 

постійно ставить перед архітекторами та урбаністами нові умови для створення 

гуманного архітектурного середовища. На сьогоднішній час одним з основних 

факторів комфортного архітектурного середовища є щільність забудови, що 

характеризує показник навантаження численністю населення на певне 

територіальне формування. Окрім навантаження населенням, висока щільність 

призводить до значного підвищення поверховості забудови та створення 

силуету міста, який людина не може оптично сприймати цілісно. Ще в 1942-му 

році Ерно Голдфіндер писав, що фізичний характер міста визначається 

природою його вулиць та інших відкритих просторів з точки зору того як вони 

формуються шляхом включенням елементів. 

В останні часи перед архітекторами та урбаністами стоїть мета підвищити 

соціальну активність на вулицях міста, іншими словами створити умови, щоб 

люди все більше проводили своє дозвілля на вулиці. Для цього створюються 

умови, а саме: система ландшафтних рекреаційних просторів, що зв’язані між 

собою мережею "зелених коридорів", по яким люди можуть безпечно пішки 

дійти з оселі до місця проведення дозвілля. Крім того, зараз в розвинутих 

країнах розповсюджений процес de-mulling, що означає звільнення вулиць від 

транспорту та створення безпечного пішохідного простору. 

Загалом, організація "зелених коридорів" великих міст відбувається в 

структурі архітектурного партеру, з використанням певних засобів його 

формування та композиційних особливостей. В архітектурному партері людина 

має найтісніший контакт з міським середовищем та веде найбільш активну 

соціальну діяльність. 

Архітектурний партер – це середовий об’єкт в структурі міського 

середовища з системами інтер’єрних та екстер’єрних просторів, обмежений 

фасадами будівель на рівні перших двох-трьох поверхів забудови, що включає 

в собі елементи пішохідних частин вулиць та малих вуличних просторів, 

обмежених забудовою. 

Для формування комплексної системи "зелених коридорів" в структурі 

архітектурного партеру, застосовуються елементи ландшафтної морфології, що 

поєднані стилістично та семантично з рекреаційним простором до якого він 

веде. Архітектурний партер забезпечує оптимальне зорове сприйняття 

"зеленого коридору", через доступний масштаб, зручність та дизайнерське 

рішення об’ємної архітектури та предметного наповнення.  
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На прикладі реконструкцій набережних в Детройті та Балтиморі помітна 

система при якій виділяється масивний рекреаційний простір на набережній що 

поєднаний з міськими районами системою "зелених коридорів", які спонукають 

людей до проведення дозвілля на вулиці. 

Загалом процес створення пішохідного простору "зелених коридорів" 

відбувається виходячи з деяких вимог до формування сучасного міського 

середовища а саме: 

- Універсальність дизайну як філософський підхід до проектування, що 

направлений на застосуванні дизайнерських елементів різного роду для 

забезпечення втілення процесів життєдіяльності. В універсальному дизайні 

робиться наголос на можливість використання елементів архітектурного 

партеру максимально можливим діапазоном людей. 

- Зрозумілий маршрут. Забезпечення зрозумілого маршруту є одним з 

найбільш важливих способів організації пішохідного руху та ментального 

з’єднання архітектурних об’єктів. Для організації маршруту підкреслюються 

різні елементі архітектурного партеру: фасади будівель, інтер’єри, зони 

очікування та відпочинку, входи, портики, пандуси, простори між будівлями, 

освітлення, вивіски та ін. 

- Повний рівень доступу до всіх видів суспільного простору максимальною 

кількість населення з заходами для користування людьми з особливими 

потребами. Також організація технічних заходів з можливістю раціонального 

використання просторів на пересічних територіях та заходи безпеки від 

антропогенних джерел забруднення. 

Тенденції формування "зелених коридорів" для забезпечення цілісної 

рекреаційної системи в великих містах на сьогоднішній час є загальною 

практикою, проте при комплексному їх формування доцільно враховувати 

засоби організації та наповнення архітектурного партеру, через те що "зелені 

коридори" формуються саме в його складі. Симбіоз цих двох направлень дасть 

змогу створити цілісне та безпечне міське середовище для сприйняття та 

підвищення соціального життя населення на вулицях міст. 

 

 

УДК 72.01 

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕКОАРХІТЕКТУРИ В 

МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Смірнова Ольга В'ячеславівна, кандидат архітектури, доцент кафедри 

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 

Харківського національного університету міського господарства  

імені О. М. Бекетова, Україна 

 

У XXI ст. в найбільших містах найбільш затребуваними є екоорієнтовані 

архітектурні об'єкти. [1,2] У їх структуру максимально включаються природні 

компоненти (сади на дахах, рекреаційні поверхи, атріуми, зимові сади, 

вертикальні ферми та ін.). 
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В даний час ведуться пошуки створення оптимальної об'ємно-просторової 

структури екоорієнтованих будівель із застосуванням інженерно-технічних 

інновацій. Слід виділити два напрямки – «екохай-тек» і «прості рішення». 

Перший полягає в активній ролі технологій для досягнення еко позитивних 

рішень. Другий напрямок покладається на традиційні рішення із застосуванням 

природних компонентів середовища. Зонування території екоорієнтованого 

об'єкту здійснюється за показниками якості середовища. 

Однак, слід зазначити, що підходи до формування об'єктів екоорієнтованої 

архітектури в далекому зарубіжжі і в пострадянському просторі кардинально 

інші. В Європі, Америці, ОАЕ, Китаї і Японії ефективно розвиваються 

енергозберігаючі технології, а еко архітектура є основним напрямком на 

найближчі кілька десятиріч. У країнах же ближнього зарубіжжя і в Україні 

еконапрямок архітектури стоїть біля витоків – особливістю стало зведення 

нових екоорієнтованих об'єктів на периферії міста. Якщо в країнах Далекого 

Сходу йде тенденція до еко хмарочосів, то в Україні здійснюється 

проектування комплексів, об'єднаних в квартали та міні екопоселень з 

розвиненою інфраструктурою. І якщо в далекому зарубіжжі екоорієнтована 

архітектура – сукупність інженерних технологій і ландшафтного дизайну, то в 

нашому регіоні основний упор робиться на екоматеріали та енергозберігаючі 

технології. 

В цілому, екоорієнтовані архітектурні об'єкти з певними предметно-

просторовим наповненням і архітектурно-планувальною організацією 

визначають багато в чому умови комфортності міського середовища, його 

образно-художні якості і особливості реструктуризації. По суті, вони є: 

• об'єктами для посилення позитивних характеристик міського 

середовища; 

• елементом екосистеми міста, яке має очевидною роллю в забезпеченні 

екологічної стійкості середовища; 

• об'єктом естетизації міського середовища для втілення сучасних 

естетичних і духовних ідеалів міста; 

• об'єктами, в яких відбувається динамічний процес постійного оновлення 

та розширення виконуваних функцій; 

• об'єктами технології, де реалізуються новітні досягнення науки і техніки; 

• містобудівними об'єктами, стимулюючими нові підходи до 

реструктуризації міського середовища. 

Необхідно інтегроване їх формування в міському середовищі з 

урахуванням потреб людини – утилітарних фізичних і духовних, естетичних. 

Таким чином, проектування екоорієнтованих архітектурних об'єктів – 

складний процес, що враховує ряд факторів, для вирішення якого необхідний 

системний підхід. Аналіз світового досвіду дозволив виявити основні прийоми 

формування екоорієнтованих об'єктів: 

– раціональне використання енергетичних ресурсів, створення обтічної 

форми будівлі з озелененням і терасуванням об’єму для мінімізації 
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аеродинамічних навантажень на об'єкт і підвищення його еколого-естетичних 

характеристик; 

– зниження рівня впливу електричних і магнітних полів на людину, 

зменшення рівня «електро-смогу»; 

– зниження енерговитрат до мінімуму, впровадження налагодженої 

системи терморегулювання завдяки використанню інноваційних фасадних 

систем (оболонок), що реагують на зовнішні кліматичні впливи і забезпечують 

комфортний мікроклімат в структурі будівлі; 

– формування рекреаційного архітектурно-ландшафтного середовища, що 

імітує природне середовище в структурі інтер'єрних і екстер'єрних просторів 

об'єкта; 

– використання засобів фіто меліорації, що дозволяють запобігти перегріву 

поверхонь і навколишньої території об'єкта, організувати в його структурі 

міські ферми для виробництва с / г продукції; 

– використання будівельних матеріалів з можливістю утилізації та 

повторної переробки їх в майбутньому. 

В результаті формування екоорієнтованих архітектурних об'єктів в 

міському середовищі з використанням подібних прийомів дозволить підвищити 

його якісний рівень і стати пріоритетним напрямком, що визначає основний 

вектор розвитку архітектури в майбутньому. 

 

Література: 
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УДК 727.1-4 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОПОРЦІОНУВАННЯ В МІСТОБУДУВАННІ 

ТА АРХІТЕКТУРІ 

Сьомка Сергій Володимирович кандидат архітектури, доцент кафедри 

основ архітектури і архітектурного проектування Київського національного 

университету будівництва і архітектури. 

 

Сучасний рівень розвитку економіки багатьох країн дозволяє говорити 

про входження світового співтовариства в особливу стадію постіндустріального 

глобалізму, в епоху інформаційно-цифрової глобалізації, яка справляє 

величезний вплив і на процес архітектурного формотворення на всій планеті. 

Сучасний етап розвитку цивілізацій саме тим і відрізняється від попередніх, що 

всі процеси в ньому відбуваються «паралельно і майже одночасно» завдяки 

достатньо високому рівню передових інноваційних технологій, які, в свою 

чергу, теж розвиваються з постійно наростаючим прискоренням і динамікою, 

http://www.spsl.nsc.ru/webirbis/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT_PRINT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=0%010%120%140%111�1�,%200�0%111�1�%200�0%140%181�0%150%150%120%181%87
http://www.spsl.nsc.ru/webirbis/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT_PRINT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=0%010%120%140%111�1�,%200�0%111�1�%200�0%140%181�0%150%150%120%181%87
http://www.spsl.nsc.ru/webirbis/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT_PRINT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=0%010%120%140%111�1�,%200�0%111�1�%200�0%140%181�0%150%150%120%181%87
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дякуючи швидкому обміну інформацією між великою кількістю суб’єктів 

людського суспільства (студентами, вченими, користувачами суспільних мереж 

тощо). Простіше кажучи, гаджет, що з’явився на ринку, завдячує своїм 

створенням динамічному попередньому розвитку цифрових технологій і, в 

свою чергу, прискорить розробку нових надсучасних комп’ютерних систем та 

нанотехнологій в найближчому майбутньому. І архітектура тут не є винятком. 

Сьогодні завдяки Інтернет ми маємо змогу практично одночасно отримувати 

інформацію про велику кількість новинок в зодчестві з різних куточків земної 

кулі. Разом з тим, відбулись досить структурні зрушення і зміни існуючих 

екосистем, і ці зміни швидше носять антропогенний характер. А оскільки 

населення Землі інтенсивно зростає з кожним роком, зміни на Землі стають 

глобальними і частково невідновлюваними. 

Постає питання – як в цих умовах узгодити і гармонізувати процес 

формотворення архітектурного середовища? У величезних мегаполісах 

постійно відбувається системне «накладання прошарків» стилістики і 

структури різних історичних епох одна на одну, і вже досить важко говорити 

про відокремлені όбрази та архітектурно-планувальні вирішення окремих 

будинків. Один архітектор просто невзмозі управляти такими величезними 

системами й ефективно корегувати їх. Саме тому потрібен комплексний підхід 

до цієї проблеми і науково-обґрунтовані шляхи її вирішення. Тому важливу 

роль в гармонізації вже сформованих міських просторів може відіграти 

пропорціонування (як науковий метод аналізу, як інструмент прикладного 

проектування і як прийом здійснення графо-аналітичного дослідження 

архітектурного об’єкта одночасно) і пропорційно-структурне (об’ємне) 

моделювання архітектурного простору і окремих будівель з врахуванням 

виявлених існуючих нюансних співвідношень всередині розглядуваної 

композиції (як функціонально-планувальної, так і об’ємно-просторової 

моделей). Цей процес носить назву - дослідження пропорційних систем. 

Дослідження пропорційних систем в архітектурі дозволяє сьогодні 

формувати нові підходи до гармонізації композиції навколишнього 

середовища. Сучасний матеріально-предметний простір, який формують 

дизайнери та архітектори, особливо потребує нових підходів і методів 

формотворення на різних рівнях – від дизайну інтер’єру, дизайну екстер’єру до 

дизайну гармонізації композиційного вирішення містобудівних систем і цілих 

міст. Якщо до середини ХХ століття в архітектурному формотворенні найбільш 

яскравим прикладом пропорційної гармонізації простору за допомогою 

співвідношень був Модулор Ле Корбюзьє, то на початку ХХІ століття подібні 

підходи можуть отримати додатковий поштовх до розвитку завдяки 

інтенсивному впровадженню комп’ютерних технологій, Інтернету та 

соціальних мереж. 

Системне виявлення пропорційних закономірностей дозволить в 

майбутньому сформувати струнку модель пропорційного формотворення та 

алгоритми гармонізації архітектурного простору. Той факт, що 

пропорціонування до сьогодні не стало ще дієвим інструментом гармонізації 
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композиції навколишнього середовища в прикладному проектуванні, можна 

пояснити суттєвим розривом між практикою і наукою, між теоретичними 

методами і практичними прийомами формоутворення. 

Синтез мистецтв в сучасних умовах спричиняє появу нових видів і 

напрямків мистецтва, які раніше не можна було навіть уявити. Так наприклад 

сучасні Інтернет-технології дозволяють створювати цікаві проекти в соціальних 

мережах, які поступово набувають ознак мистецтва, наукового дослідження, 

дизайнерської розробки, творчої імпровізації, тощо. Оскільки дизайн це досить 

широке поняття, яке охоплює практично всі сфери життєдіяльності людини, 

можна говорити про речі духовні і матеріальні, і про їх поєднання (синтез), 

результатом якого можуть бути самі непередбачувані прояви реалізації творчих 

задумів. Однак одним із самих яскравих проявів дизайнерської творчості є 

матеріальне об’ємно-просторове формоутворення, в процесі якого створюються 

умови для реалізації найбільш яскравих творчих ідей. Синтез в дизайнерському 

мистецтві передбачає системний аналіз та поєднання його результатів в єдину 

базу, яка дозволить в подальшому обрати з переліку її елементів найкращі 

можливі варіанти.  

 

 

УДК 72.01:711.01 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Стецюк Ірина Ігорівна, доц. кафедри інформаційних технологій в архітектурі 

Київського національного університету будівництва і архітектури. 

 

Процес створення міста нескінченний і не можливо побудувати ідеальне 

місто, оскільки воно живе доки змінюється. Швидка урбанізація не завжди 

супроводжується експоненціальним економічним зростанням і всебічним 

розвитком інфраструктури. В даний час більшість населення світу живе в 

містах і ця частка продовжує зростати. За прогнозами до 2050 року 75 % 

населення Землі буде сконцентровано в містах та в нових урбанізованих зонах, 

що простягаються через країни і континенти. Проте, нажаль, більшість людей 

живе в містах без особливого на те бажання. У 1997 році дослідження показало, 

що 84% населення Великобританії хотіли б жити в невеликому селі, хоча 

насправді там жили лише 4%. Тому, поступово постає усвідомлення того факту, 

що проблему розвитку міст необхідно вирішувати у глобальному масштабі, 

більш того – спробувати зробити міста тим місцем, де хочеться жити. 

У Ванкувері в 1995р. була прийнята «Стратегія розвитку регіону» 

(Livable Region Strategic Plan (LRSP)). Дана стратегія спирається на основне 

гасло, що «висока якість життя в місті можлива тільки тоді, коли для 

досягнення однієї з її складових інші не приносяться в жертву», а проблеми 

розвитку міст розглянуто за принципом «думай глобально – дій локально» з 

врахуванням недоліків міст та їхнього середовища у тісному взаємозв’язку із 

процесами життєдіяльності населення, потреб мешканців, їх ціннісної 
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орієнтації та уподобань, емоційного сприйняття ними міста в цілому та окремої 

частини міського середовища зокрема. Останнім часом почали з’являтися 

теорії, моделі і концепції, що трактують місто, як: інформаційну систему, де 

потоки людей і вантажів ідентифікуються з рухом інформаційних потоків; 

кібернетичну систему, в якій управління міськими процесами відбувається за 

аналогією з комп’ютером; семіотичну систему формування спеціальної мови 

міських просторових форм; як динамічну систему, коли місто – це мережа, що 

вміщує процеси взаємодії, комунікації, руху, а не просто набір земельних 

ділянок і споруд. 

К. Доксіадіс у своїй концепції Екуменополісу розглядає міста та 

навколишні території як глобальну мережу розселення, та передбачає розвиток 

елементарних структур розселення, «міських співтовариств» з населенням 5-10 

тис. чол., що дозволяє забезпечити «людський масштаб» майбутнього 

середовища існування. 

Отже, спираючись на теорію екістики К. Доксіадіса, концепцію нового 

елементу розселення (НЕР) О. Гутнова та «місто-регіон» В. Глазичева 

встановлено необхідність розглядати місто та його середовище як гетерогенний 

(природно-техно-соціальний) феномен розселення, де міське середовище – 

фундаментальна змістовна характеристика (сутність) міста, важлива його 

складова (поряд з міськими процесами), завдяки якій місто виконує свою 

історичну місію еволюції розселення з перманентною ознакою наростаючої 

різноманітності якості умов життєдіяльності, що дозволяє людині долучатися 

до світу культури. Нестримна урбанізація відштовхує людину від природи і 

поміщає її в кам'яні джунглі, породжуючи при цьому безкінечні соціальні та 

екологічні проблеми. Тому, необхідний перехід від марнотратного розростання 

передмістя, яке є неефективним, низькощільним та орієнтованим на автомобіль 

середовищем, до концентрованого та компактного його розвитку, що 

наближується до ландшафту все більшої складності, тобто є комфортним, 

щільним, багатофункціональним та орієнтованим на людину-пішохода 

середовищем; від поляризації просторового розколу на ізольовані гетто до 

стимуляції взаємодії між людьми та простором, змінити ланцюг квартира - 

машина - дача на подвір’я - вулиця - квартал - місто. 

Відповідно до зазначеного твердження було запропоновано 6 

взаємопов’язаних принципів формування середовища нових кварталів 

сучасного міста. 

Принцип 24/365 – територія, що ніколи не спить. В будь-який час мешканці з 

різним графіком життя можуть користуватися інфраструктурою комплексу; 

динамічна функція площ змінюється відповідно до часу доби та пори року. 

Принцип «зелені капіляри» – надає можливість максимально компактно 

зв’язати територію комфортно облаштованим середовищем в якому всі можуть 

повноцінно активно циркулювати; зменшує навантаження на мережу 

зовнішньої каналізації й водовідведення та економить водні ресурси за рахунок 

повторного використання дощової води. 
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Принцип «дух місця» – поліпшує культурне середовище території. Коли 

людина відчуває зв’язок з територією вона ставиться до цього місця з повагою 

та увагою, й навчає цьому своїх дітей; відповідний духу місця бренд території 

підтримує інтерес до історії місцевості на якій мешканці живуть. 

Принцип насиченості (saturation) – бульвар проходитиме через основні публічні 

місця, що облаштовані для проведення різноманітних заходів, він буде 

насичений яскравим мощенням та особливим змістом; передбачається 

використання різних текстур в облицювальних матеріалах вуличних меблів та 

різних елементах благоустрою. 

Принцип високотехнологічності – дозволяє сформувати спільноту за 

допомогою мобільного додатку створючи додаткові можливості для співпраці 

та взаємної допомоги мешканців; дозволяє заощадити тепло- та енергозатрати; 

елементи благоустрою, що перетворюють кінетичну енергію руху людей (як то 

катання, біг чи ходьба) на електроенергію, дозволяють мешканцям відчути себе 

корисними на власній території. 

Принцип різноманітності – дозволяє всім мешканцям відчути себе 

рівноправними за рахунок врахування їх соціальних, економічних та 

фізіологічних особливостей та потреб. Тим самим надаючи всім людям 

відчуття, що про них подбали в рівній мірі. Різноманітність, яку породжує 

людська діяльність – це не лише правильність та порядок, вона включає в себе і 

елемент дисгармонії та регульованого конфлікту, за допомогою яких місто 

створює драматизм, якого так бракує в передмісті. 

 

 

УДК 72.01 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

Усачова Олена Юріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри Основ 

архітектурного проектування Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна 

 

За останні роки в нашій країні проведено велику роботу щодо 

зовнішнього благоустрою жилих територій і оздоровлення житлового 

середовища. 

Незважаючи на значні успіхи у формуванні житлових територій у 

результаті збільшення зелених насаджень, проектування малих архітектурних 

форм, спостерігається загальне недооцінювання ролі архітектурно-ландшафтної 

організації житлових територій, що приводить до одноманітності житлових 

територій, невідповідності видів і форм благоустрою функції житлового 

простору. 

Підвищення поверховості забудови 9-16 і більш поверхів, яке впливає на 

втрату масштабних людині житлових дворів, зміну їх обличчя в результаті 

наближення спортивних майданчиків, ділянок дитячих садків до жилих 

будинків сприяє домінування в житловому ландшафті архітектурних об’єктів, 
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приводить до втрати обмеженого зв’язку житлових територій з природним 

середовищем. 

У сучасних умовах міст формування житлових територій необхідно 

вирішувати не звичними традиційними засобами-озеленення та інженерний 

благоустрій, а виконувати комплексне проектування середовища існування 

людини, включаючи засоби ландшафтної архітектури,ландшафтного і міського 

дизайну. Архітектурно-ландшафтне проектування житлових територій слід 

розглядати як архітектурно-просторову містобудівну систему, яка формує 

житлові території на основі художньої обробки поверхні землі і обладнання 

приземного простору з використанням різноманітних форм, елементів дизайну і 

творів монументально-декоративного мистецтва, виконану з урахуванням 

аналізу ландшафтної ситуації, ретельного інженерного оцінювання стану 

середовища, який проектується, і його зонування за показниками якості. 

Аналіз  ландшафтної ситуації характеризує природний ландшафт: 

фіксування або поліпшення грунто-підгрунтових умов, збереження наявної 

рослинності і садіння нових насаджень, збереження наявного рельєфу або 

створення штучного мікрорельєфу, збереження і благоустрій наявних і 

створення нових водойм. Одночасно з аналізом ландшафтної ситуації повинне 

виконуватися інженерне оцінювання стану середовища, який проектується( 

аналіз шуму, інсоляції, аерації, загазованості). На основі інженерного 

оцінювання стану середовища, який проектується, приймаються містобудівні 

заходи щодо поліпшення його якості. На цьому етапі розміщуються зелені 

насадження з урахуванням захисних властивостей-шумозахисту, вітрозахисту, 

газостійкості, інсоляції-визначається номенклатура майданчиків різного 

призначення на основі розрахунку за ємкістю. Вони розміщуються на території 

житлової групи за показниками якості зовнішнього середовища, передбачається 

вибір типів покриттів та іншого,що є завданнями зовнішнього інженерного 

благоустрою. 

На наступних етапах житлова забудова проектується з урахуванням 

вибору засобів ландшафтної архітектури, і міського дизайну. Конкретні 

прийоми архітектурно-ландшафтної організації житлової території повинні 

відповідати вимогам,спрямованим на виявлення соціальної, екологічної, 

економічної і естетичної ефективності прийнятих рішень. 

Соціальна ефективність передбачає відповідність житлового середовища 

віковому контингенту жителів, створення комфортних умов для проживання. 

Особливу увагу при формуванні території житлових груп слід приділяти 

проектування ігрових майданчиків для дітей і майданчиків відпочинку для 

пенсіонерів, що забезпечує соціальну ефективність прийнятих рішень. 

Екологічна ефективність забезпечується елементами благоустрою у 

вигляді спеціальних споруд,що створюють екологічний захист від локальних 

впливів: снігових, шумових, газових, пилових, а також забезпечуючих 

оптимальний мікроклімат та інсоляцію території, насамперед дитячих ігрових 

майданчиків. Економічна ефективність досягається створенням систем 
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благоустрою і озеленням з широким застосуванням типових елементів і 

варіантних деталей.  

Естетична ефективність досягається індивідуалізацією житлової 

забудови, іі органічним поєднанням з природним середовищем, використанням 

рослинного матеріалу, прийомів геопластики рельєфу. Комплексним 

проектуванням малих архітектурних форм, міського дизайну. 

 
 

УДК 711.4:72.01 

ФЕНОМЕН «ЛЮДИНИ МІСЬКОЇ» В УРБАНІЗОВАНОМУ ОТОЧЕННІ 

Тімохін Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор, завідувач 

кафедри дизайну архітектурного середовища, Київський національний 

університет будівництва і архітектури 

 

У «Феномені людини» П. Тейяр де Шарден, звертаючи увагу на 

безликість глобалізованого «руху мас», констатував виникнення «науково 

з’єднаного «людського мільйона», «моторизованого людського мільйона» і 

«механізації, котра начебто беззаперечно витікає із тоталізації». Оцінюючи цей 

феномен, він у риторичному запитанні досить точно окреслив межі та 

спрямованість майбутніх ноосферних досліджень: «незважаючи на свою 

жахливість, чи не деформує сучасний тоталітаризм щось напрочуд грандіозне і 

чи не близький він до істини?» 

Дослідженням урбанізації – тотальної за змістом і глобальної за формою 

– і виникненню на цій основі урбосфери, що сьогодні заселена різноманітними 

деперсоналізованими угруповуваннями міських мешканців, присвятила свої 

зусилля численна армія науковців у різних галузях знання, в тому числі в 

містобудуванні. Починаючи з Ф. Л. Райта і К. Лінча, які у мешканців 

урбанізованих територій виявили клас «урбаноїдів» і груп населення з 

інстинктами «територіальної тварини», їх поведінка досліджувалась у роботах 

багатьох містобудівників і урбаністів. За різними ознаками виділялись громади 

«осілих» і «кочівників» (А. Наталіні), «комунікантів» і «ком'ютерів» (Р. Мерфі), 

«гуманістів» і «прагматиків» (Р. Ледру), «частково, повністю зайнятих і 

незайнятих» (Дж. Форрестер), «уповільнених і пришвидчених» (К. Лінч, 

В. Ізард), «менеджерів, службовців і працівників» (Р. Ледру) т. ін. 

Виявлення цих різноманітних угруповань мало спільну основу, яка, за 

словами А. Лефевра, орієнтувала на необхідність «створення нового 

суспільства» та «іншої» людини цього суспільства, щоби разом з новим містом 

вона створила нове життя в місті». Пошуку прототипів «іншої» людини, у різні 

часи приділялась увага у багатьох сферах знання. В утопічній соціології 

сформувалась концепція, де виділялось більш ніж вісімсот типів мешканців 

утопічних міст і фаланстерів (Ш. Фурьє); у психології К. Юнг розрізняв людей 

за психологією сприйняття та чотирма провідними психофункціями; у соціоніці 

розглядалися 16 типів людей за соціо-психологічними ознаками 

(А. Аугустинавічуте); в етнографії Л. Гумільов відрізняв трьох членів будь-

якого етносу за їх сприйняттям часу – пасеїстів, актуалістів і футуристів. 
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Віднайденню ознак і підтвердженню існування нової людини в 

урбанізованому оточенні – Homo urbanus (Людини міської), – формуванню її 

багатогранного праобразу присвячені урбосинергетичні дослідження, котрі 

започатковані на кафедрі ДАС КНУБА. Пам’ятаючи про визначення феномену 

М. Хайдегером – «це те, що себе–у самому себе–собі показує», було розглянуто 

феномен «Людини міської» з позицій психології сприйняття окремими 

угрупованнями міських мешканців простору-часу, як вагомого і традиційно 

провідного чинника і характеристики урбанізованого оточення. На цій основі 

виділено чотири спільноти мешканців (містяни, слободяни, урбодяни і 

поселяни), які, по-різному сприймаючи час і простір, схильні до такої 

містоформуючій діяльності, де на певному етапі розвитку домінуватиме 

переважно одна спільнота з однією із провідних психофункцій (почуття, 

відчуття, мислення чи інтуїція). 

Містяни (пасеїсти, гуманісти, пішоходи), для яких найбільшу цінність 

представляють здобутки минулого й архітектурно-містобудівні традиції, 

спираючись на власне чуттєво-романтичне сприйняття, прагнуть розселятися в 

«міській тканині» і розбудовувати її з явно вираженими історико-стильовими 

ознаками. Слободяни (актуалісти, прагматики, пасажири), які надають перевагу 

теперішньому часу, зневажаючи минуле й майбутнє і розселяючись у зоні 

впливу «міського каркасу», емоційно і по модерніському формують власне, – 

«пишномовне» за формою, прозаїчне і буденне за змістом, – урбанізоване 

середовище. 

Це середовище з якісно новими мегаструктурними ознаками і 

масштабами, що дозволяє його назвати урболандшафтами, для розселення 

обирають урбодяни (футуристи, кочівники, мігранти), для котрих головними 

пріоритетами стає їх вимріяне майбутнє, досягнення якого пов’язується з 

інтелектуально-іноваційними засобами формування персоналізованого для них 

суцільно урбанізованого оточення – штучних ландшафтів. Останній щабель 

цього оточення – урбооболонка, як фрагмент ноосфери і планетарного 

розселення, – формується зусиллями поселян (аномалістів, переселенців, 

колоністів), для котрих хода і традиційне членування часу трансформувалось в 

єдиний темпоральний час-простір, де вони знаходяться в інтуїтивно-

пасіонарному пошуку нових праобразів штучного оточення.  

Сьогоднішний Київ знаходиться у владі слободян, які, побіжно і без 

поваги відносячись до історії і традицій минулого, прагматично й егоїстично, а 

в кінцевому рахунку хаотично, забудовують «міський каркас» буденними, без 

ознак художнього стилю спорудами, залишаючи без належної уваги 

формування нових грандіозних і унікальних мегаструктур штучного оточення – 

урболандшафтів. У відповідності до ідей щодо самоорганізації окремих громад 

міських мешканців наступний етап розвитку Києва повинен бути пов'язаний із 

домінуванням містобудівної діяльності урбодян. Саме ця спільнота із своїм 

світоглядом, інтелектуально зорієнтованим у майбутнє, повинна очоліти 

боротьбу за створення якісно нового крупномасштабного урбанізованого 
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оточення міського середовища Києва без непоправної шкоди для останього, без 

позіхань на персоналізоване середовище містян, слободян і поселян. 

Унікальність феномену «Людини міської» потребує подальшого 

розгортання як фундаментальних, так і прикладних досліджень, зорієнтованих, 

за думкою П. Тейяра де Шардена, на «розшифровку людини», «її персоналізації 

в тоталізації», що за своїм містобудівним змістом і суттю пов’язано із 

самоорганізацією всіх верств міських мешканців в природному саморозвитку 

персоналізованого міського і урбанізованого середовища, в тому числі і в 

першу чергу у Києві. 

 

 

УДК 711.41 

РАДІАЛЬНО-СЕРПАНТИННЕ РОЗПЛАНУВАННЯ МІСТ 

Ткаченко Володимир Борисович, доктор технічних наук, завідувач кафедри 

міського будівництва та господарства, Запорізька державна інженерна 

академія 

 

Протягом багатовікового розвитку архітектури та містобудування 

з’являлися нові розпланувальні схеми як малих, так і урбанізованих міст. 

Містобудування, що має своєю основою архітектуру, вирішує ті ж три завдання 

– «користь, міцність, красота». При цьому кожна епоха висуває все нові й нові 

вимоги, сутність яких здебільшого стандартна: 

- вирішення соціально-економічних проблем; 

- дотримання будівельно-технічних норм; 

- створення архітектурно-художнього образу; 

- вирішення санітарно-гігієнічних питань. 

Результати аналізу розвитку компонувальних схем міст показують, що 

будь-які спроби «вписати» систему міської території у красиві схеми приречені 

на невдачу. 

Навіть компактні міста з ідеальними «зірковими», «променевими» 

схемами не отримали втілення, хоча їх будівництво передбачалося на нових 

територіях. 

Часто робота зі втілення в життя регулярної забудови, що вдало 

починається, пізніше переростає в хаотичне стихійне будівництво. Одного разу 

Ле Корбюзьє заявив, що «всі міста світу запроектовано віслюками», і ця 

жартівлива провокація висвітлює відсутності головного в архітектурі – 

вирішення питання красоти у містобудуванні. 

Сучасні генеральні плани міст, які виконуються із застосуванням 

сучасної техніки подання матеріалу, вражають саме красою містобудівних 

схем, і тільки після ретельного розгляду з’являється більш глибоке критичне 

сприйняття. 

Наприклад, аналізуючи генплани міст з радіально-кільцевою 

розпланувальною схемою, слід відзначити, що подібне розпланування  

оптимальні для відносно рівнинних територіях забудови. Для будівництва міст 
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на пагорбах пропонується модернізація вказаної схеми – кільцеві траси 

замінити серпантинами. Така розпланувальна схема буде називатися, 

відповідно, радіально-серпантинною, яка має наступні переваги: 

- оптимальне вирішення для автотранспортного потоку при будівництві на 

пагорбах; 

- можливість архітектурного акцентування пагорбів домінантними спорудами; 

- збереження екзотичного наповнення архітектури міст. 

 

 

УДК 725.6 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ КИЇВСКИХ ТЮРЕМ 
Третяк Юлія Вікторівна, доктор архітектури, професор кафедри рисунка і 

живопису КНУБА 

 

Перша тюрма у Києві з‘явилася на початку 1780-их років за ініціативою 

та зверненням тогочасного обер-коменданта Київської фортеці генерал-майора 

Я. Єлчанінова до губернської канцелярії про необхідність будування 

просторого острогу замість прилаштованих приміщень для утримання у 

Печерській та Старокиївській фортецях арештантів різних категорій. У 

наслідок цієї події перший київський острог, дерев‘яний, огороджений високим 

частоколом, розмістився на Старому місті, поблизу колишніх воріт, що мали 

назву Печерських [ 1 ].   

Надалі, вже на початку 1811 року Старокиївський острог знаходився у 

вкрай незадовільному стані - переповнений та застарілий, тому було 

затверджено план нової мурованої тюрми у південній частині Печерська, 

поблизу Васильківської застави старої Печерської фортеці (нині - сучасна вул. 

Є. Коновальця, 44, до нещодавнього часу - вул. Щорса). Печерський кам‘яний 

острог було побудовано за 5 років (1811-1817 рр.) відповідно типового проекту 

тюрми Петербурзького архітектора і академіка А. Захарова. Комплекс будівель, 

говорячи сучасною мовою, складався з 15 казарм для арештантів різних 

категорій, кухні, лазні, відхожих місць та власного колодязя. Трохи пізніше, за 

наказом керівництва, було влаштовано надійне освітлення у всіх приміщеннях 

для утримання в‘язнів. Не зважаючи на модернізацію, вже наприкінці 1820-их 

років нещодавно побудований Печерський тюремний замок було вирішено 

знести з метою будівництва на тому місті кам‘яних оборонних башт та редюїту 

(вул. Коновальця, 38), але у 1832 році це рішення відклали, хоча вже на той час 

Печерська тюрма знову була переповненою. Пізніше, після спорудження 

Лук‘янівського тюремного замку, Печерський острог перетворився на армійські 

складські будівлі, та проіснував до 2010-их рр. Наказом ГУОКС від 25.09.2006 

р. будівля Київського тюремного замку було узято під охорону держави, але на 

сьогодні ніякого замку вже не існує. Відомо, що у 2012 р. одна з будівель 

комплексу згоріла, а сьогодні територія, де розміщувався Печерський острог, є 

приватною та огороджена парканом. 
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Досліджуючи питання старих Київських тюрем, можна стверджувати, що 

за 15-20 років свого існування виправні будівлі вже не відповідали вимогам 

місткості. Тому близько середини 19 ст. у Києві гостро постала проблема 

спорудження нового тюремного замку у протилежній частині міста, на Старо-

Житомирському шляху. Отже, у 1859 році було розпочато будівництво 

губернської тюрми 1-го розряду за проектом архітектора М. Іконнікова, що за 4 

роки було завершено підрядником, євпаторійським купцем Г. Шрайбером. У 

1865 році Київська тюрма була визнана однією з кращих у Російській імперії, 

незважаючи на постійне переповнення. Протягом того року середньоденна 

наповненість в‘язниці становила 854 арештанти, найвища - 1039. 

За наступні декілька десятків років Лук‘янівська тюрма була добудована 

та реконструйована: зводилися корпуси для утримання жінок, для наглядачів, 

каплиця-покійницька тощо. Трудова діяльність для арештантів була 

необов‘язковою, але в тюрмі існували токарна, палітурна, ткацька, кравецька та 

шевська майстерні. На початку 1910-их років Лук‘янівський тюремний замок 

перетворився на комплекс будівель і споруд, що вміщував головний, жіночий, 

слідчий, робочий корпуси, житло для адміністрації, казарми для охорони, 

лікарню, лазню, свинарні та багато господарських приміщень. Поруч на ділянці 

розміщувалися городи [ 1 ]. 

За роки Радянської влади домінуюча роль Лук‘янівського замку у 

просторі зменшилася: корпуси СІЗО № 13 загубилися в житловій 

багатоповерховій забудові Дегтярівської вулиці. На сьогодні доля 

Лук‘янівського слідчого ізолятору, що має місткість втричі більшу порівняно з 

початком ХХ ст., досі залишається не вирішеною з причини соціально-

економічних та політичних ускладнень у країні. 

Сучасні світові тенденції та досвід західних країн демонструють яскраві 

приклади реновації старих тюремних будівель. Найбільш розповсюдженою 

практикою зміни функції є перетворення в‘язниць у готелі, музеї та громадські 

простори, що відповідає концепції сталого розвитку міського середовища. 

Сотні виправних установ у всьому світі були переведені з міських центрів у 

периферійні чи сільські райони, де вони отримали можливість стати часткою 

економічної стратегії розвитку депресивних місцевостей. Покинуті ж тюремні 

будівлі, які часто є пам‘ятками історії, залишалися посеред міста неприємною 

згадкою. Подібні "оболонки", які можуть мати й архітектурну цінність, мають 

великий потенціал для повторного використання у ролі офісів, навчальних чи 

промислових будівель. Багато застарілих міських в‘язниць, в тому числі у 

країнах, що розвиваються, були використані для створення нових недорогих 

громадських просторів, як наприклад, парк Свободи у Лагосі (Нігерія) та у 

Бангалорі (Індія). Корпуси тюремних будівель, що реконструйовані, 

оточуються озелененням та вміщують кафе, музеї, бібліотеки, арт-галереї 

тощо [2]. 

На жаль, в Україні не зроблено жодних кроків стосовно визначення 

цінності й можливості збереження тюремних замків як об‘єктів культурної  та 

історичної спадщини. Відповідно дослідженню статистичних даних Державної 
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кримінально-виконавчої служби, в Україні існує 31 тюремний замок, де в 

основному розміщуються слідчі ізолятори, що знаходяться у різних стадіях 

занепаду та зруйнованості. Наприклад, Замкова ВК № 58 максимального 

ступеня безпеки розміщена у Ізяславському монастирі ордену отців 

бернардинів XVII ст., який з 1930 р. є пам‘яткою архітектури. 
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УДК 726.71 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВНИХ 

МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ 

Хайдуков Владислав Олегович, магістрант Київський національний 

університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна  

 

Актуальність. На сьогоднішній день сакральні споруди особливо виразно 

відіграють важливу роль у духовному житті суспільства. “Якщо будівля — 

наочний образ функції, то храму повинна бути притаманна святість, 

натхненність, яку віруючі відчувають, коли заходять до храму”[1]. У своїй 

дисертації Буличова Т.В досліджувала сакральну архітектуру, духовні центри 

та запропонувала більш зручне планування центральної частини храму на 

основі виведеної формули щільності потоків віруючих у храмі [2]. Разом з цим 

постає проблема осучаснення функцій сакральних комплексів. Тому була 

сформульована задача створення сучасної програми та рекомендацій до 

проектування таких комплексів.  

Мета. Визначити соціокультурні аспекти розвитку монастирських комплексів, 

аналіз функціональних процесів, аналогів, типологічних планувальних схем.  

Основні результати дослідження. Створення власної типологічної 

планувальної схеми, сучасних функціональних зон, програми, виявлення 

концепції створення сучасного монастирського комплексу як поселення 

майбутнього. 

Вплив на формування монастирських комплексів відбувався головним чином 

завдяки соціокультурним процесам. У темні періоди історії навколо комплексу 

зростали стіни, перетворюючи його на фортецю. Включення монастиря в 

структуру міста викликало руйнування оборонних споруд, крім випадків, коли 

сам монастир не був каталізатором розвитку поселення навколо нього. 

Найважливішим впливом є відділення релігії від держави, під час якого багато 

споруд комплексу втратили свої історичні функції та потребують 

переобладнання та створення нових типів приміщень. 

Проаналізувавши окремі будівлі в складі монастирського комплексу було 

виявлено проблему переобладнання більшої частини цих приміщень під сучасні 

https://www.archdaily.com/author/evan-rawn
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вимоги. Це характерно для закладів освіти (духовних семінарій та академій), які 

після нещодавніх (2008р.) реформ у освіті потребують лінгафонні кабінети та 

інш.; бібліотек, які потребують електронного обладнання; трапезних, які 

потребують використання меблів, які можуть трансформуватися у більш 

габаритні; братських будинків, які потребують окремого санвузлу на кожну 

житлову чарунку, фактично перетворюючись на певну кількість келій, з 

перспективою розвитку в вигляді їх добудови, об’єднаних під єдиною 

оболонкою, а також широкої необхідності набуває поширення архондариків, де 

ведуться духовні бесіди з паломниками; архієрейського будинка, який потребує 

зміни функції на адміністративну з можливими приміщеннями для тимчасового 

перебування архієрея (резиденція). 

У глобальному сенсі монастирський комплекс можна розглядати як поселення. 

Тому було вирішено об’єднати всі його функції у єдину концепцію 

компактного міста майбутнього. Наприклад, у книзі “Новый элемент 

расселения: на пути к новому городу” виділена умовна модель економ-

географічного регіона, який поділяється на 3 основні функціональні зони : 

1. Зона промислового та сільськогосподарського виробництва. 

2. Зона наукового центру. 

3. Зона житлова (сельбищна) [3]. 

Отже, велика частина приміщень монастирського комплексу набуває потреби в 

поліфункціональності, яка широко застосовується в інших типах будівель і 

споруд. Враховуючи, що на території комплексів завжди є постійне 

проживання представників духовенства — створена концепція розвитку 

монастиря, як компактного міста майбутнього. 

Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати проведеного 

пошукового дослідження мають стати підґрунтям під час виконання 

магістерської випускової роботи. 

Впровадження результатів дослідження в будівництво  монастирського 

комплексу , що створюється для Дубенського району біля с. Жорнів, Рівненська 

обл. Монастирський комплекс буде включати не лише духовну, але й 

просвітницьку, соціально-культурну, господарчо-виробничу, соціально-

побутову та житлову зону. Рельєф дає змогу окреслити та визначити головні 

видові точки для монастирського комплексу.  

Створення рекомендацій до проектування монастирських комплексів. 

Висновки. Храми та монастирі являються одним із шляхів культурного та 

духовного розвитку населення. На жаль, будівлі в складі монастирського 

комплексу не завжди відповідають сучасним вимогам суспільства. Якщо 

розвиток храму, як канонічної архітектури відбувається постійно, то супутні 

йому будівлі часто залишаються традиційними в функціональному сенсі, що 

особливо виражено в монастирських комплексах. 

На базі проаналізованих джерел: схем, креслень, фотографій та візуалізацій 

створено власну типологічну планувальну схему та концепцію сучасного 

монастирського комплексу як поселення майбутнього. Подальший розвиток 
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результатів дослідження стане основою під час створення  монастирського 

комплексу біля с. Жорнів, Рівненська обл. 
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УДК 72.03 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРАНТИННОЙ 

СТЕНЫ В ОДЕССЕ 

Харитонова Алина Анатольевна, кандидат арх., доцент кафедры 

архитектуры зданий и сооружений ОДАБА 

 

По кромке обрыва со стороны моря в парке им. Шевченко сохранился 

фрагмент аркадной стены с башенкой, который являлся верхней границей 

портового карантина, построенного под надзором одного из основателей 

Одессы инженера Ф.П. Де Волана. Под склоном парка располагалась 

Карантинная гавань, в которой приходящие в Одессу корабли отстаивались 

около 2 недель с целью предотвращения распространения эпидемии чумы. 

Тогда-то, в промежутке между 1803-1807 годами архитектором И.Кругом была 

построена Карантинная стена с двумя башнями по концам. Вниз, к 

Карантинной гавани, шли еще две стены — северная и южная. Башня и стена 

Карантина протяженностью 76,4 м. сложены из камня-ракушечника на 

известковом растворе, кладка порядовая, швы тщательно затерты. «Пороховая» 

башня круглая, на ступенчатом цоколе с подвалом, перекрыта сомкнутым 

сводом, имеет стрельчатые окна; свое название получила из-за того, что там 

хранили порох, снятый с находящихся на обсервации кораблей. В нее ведет 

наружная лестница и примыкают остатки стены, шедшей к нижней северной 

башне. Стена прорезана полуциркульными арками, опирающимися на 

невысокий цоколь, завершена карнизом, покрыта двускатной кровлей, по 

вертикали расчленена с обеих сторон широкими лопатками. Толщина стен 

Карантинной аркады составляет один метр, сама стена состоит из семи арок, 

через которые открывается вид на море и Одесский порт. Южнее, на склоне, 

круто спускающемуся от Карантинной аркады к порту, сохранилась еще одна 

башня - «Сторожевая». Через эти две башни в начале ХІХ в. осуществлялся 

проход людей из карантина в город и обратно. Рядом находилась крепость, 

которую построили сразу после взятия Хаджибея, предшественника Одессы. 

Впрочем, довольно быстро она утратила своё значение и была разобрана. 

http://www.odessaguide.net/sights_shevchenkopark.ru.html
http://www.odessaguide.net/history_preliminary.ru.html
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Карантинная стена являлась частью Одесской крепости, возведенной А.В. 

Суворовым в 1793 году. Крепость служила обороной от нападения турок и 

имела вид земляных валов с пушками в них. Позже, в 1811 году, функция 

крепости стала была упрощена. После захвата русскими войсками в 25 сентября 

1789 года турецкая крепость Хаджибей была полностью разрушена. Но так как 

русско-турецкая война продолжалась, по приказу царицы Екатерины II на 

берегу Хаджибейского залива в 1793 году началось строительство новой 

крепости для защиты побережья и контроля морских подступов к порту. 

Строительством ее руководил граф Александр Суворов. Крепость была 

земляной, имела 5 бастионов и 120 орудий. По всему периметру она была 

обнесена валами и рвами. Гарнизон крепости состоял из 2000 солдат и 

офицеров. Крепость была полностью упразднена за ненадобностью в 1811 году. 

Крепость не произвела ни одного выстрела и как фортификационное 

сооружение утратила свое значение. Было принято решение крепостные 

сооружения и саму территорию крепости отдать карантину. В мире бушевала 

чума, и, чтобы предотвратить инфицирование одесситов, крепость разделили на 

несколько частей, имеющих разные функции: одна часть служила прибежищем 

для новоприбывших суден, другая укрывала зараженных, третья была участком 

с провизией. Были здесь и кладбища для умерших от чумы. Из всей крепости до 

наших дней сохранилась только Карантинная стена с «Пороховой» и 

«Сторожевой» башнями. В 1875 году построен парк, и Карантинная стена, 

которая не допустила проникновение чумы в город, стала одной из самых 

любимых туристами и горожанами достопримечательностью Одессы. 

 

 

УДК 72.01 

ПАЛІМПСЕСТ ЯК ЯВИЩЕ ТА  

ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНА ЗОНА МІСТА 

Швець Євгенія Володимирівна, аспірант кафедри інформаційних технологій 

в архітектурі КНУБА 
 

Термін “палімпсест” широко використовується в різних сферах — як в 

літературі, живописі так і в психології. За енциклопедичним словником 

Брокгауза і Ефрона — (грец. παλίμψηστον, від πάλιν — знову + ψηστός —

зіскребений, лат. Codexrescriptus) це пергамент на якому стерли первісний текст, 

а поверх нього написали новий. Словник іноземних слів трактує це поняття як 

(грец. palin знову + psestys стертий) рукопис, писаний на пергаменті по змитому 

або соскобленому листі. У психології цей термін означає психологічний 

механізм, при якому нещодавно запам'ятовувані факти замінюють ті, які 

попередньо існували у пам'яті. В літературі під палімпсестом мають на увазі 

роботу, нинішній стан якої може показати сліди більш ранніх версій. 

Широкого розповсюдження цей термін набув у сферах містобудування та 

архітектури. Андре Корбоз під палімпсестом визначає “уявну” територію , на 

якій живе однорідне, мультикультурне суспільство. І. Митін визначає 

палімпсест як пласти символічного простору, пласти місця, на якому воно було 
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історично сформоване. В. Кузнецова також зазначає, що у кожному 

символічному просторі можливе спільне існування кількох з семи 

презентаційних пластів палімпсесту: наукового, релігійного, політичного, 

культурного, міфологічного, пам'ятного і ділового. На думку А. Артеменко 

існує мінливість міського простору, коли виділяються такі види палімпсесту: 

цивілізаційний, етнічно спірних територій, колишньої столиці. Ф. Робер вважає, 

що явище палімпсесту реалізується за принципом спадкоємності архітектури, її 

адаптації до сучасності, діалогу старого і нового; він поділяється на 

стилістичний, функціональний та адаптивний види. О. Монжан зазначає, що 

об'єкти в місті, які споруджується з руйнуванням і послідовною реконструкцією 

середовища, зберігаючи історію старих слідів також відображають явище 

палімсесту.  

Відповідно до цивілізаційної парадигми дійсності розселення, міста є 

культурно-історичними метрополіями, ландшафтними ареалами розселення, що 

втілюють культурні зразки ідентифікації епох, а міське середовище і міські 

процеси розселення — це мультикультурний ландшафтний базис 

цивілізаційного феномену та зримий репрезентант і культурно-історична 

спадщина його життєвого шляху, коли міста акумулюють  риси та сліди різних 

цивілізацій. В містах-метрополіях існують два характерні явища — палімпсест 

(локальне нашарування та перетворення першозаснованого локуса міського 

середовища у історичному ядрі міста) та епітаксії (поступово-послідовного 

нашарування та поширення пластів міського середовища).  

Місто Алжир є показовим містом для аналізу явища палімсесту, так як 

має значні цивілізаційні нашарування та історію зіткнення і взаємопроникнення 

двох цивілізацій “антагоністів”, що мали насильницький характер для його 

суспільства. Зона Палімпсесту алжирської столиці представлена 

нашаруваннями минулих цивілізацій (Карфагенської, Римської та Візантійської) 

та різних субцівілізацій. Впродовж останніх 10 років під час будівництва 

першої лінії метро були знайдені безліч археологічних залишків цих 

цивілізацій. На цих рештках збудоване Ісламське історичне місто — Касба та 

частково кільце колоніальної архітектури, що спричиняє неможливість 

проведення повноцінних археологічних заходів. Але ідентифікація суспільства 

розпочинається саме з цієї зони та існує необхідність максимального 

відтворення та наближення до цих минулих історичних епох міського життя. У 

зоні Палімпсесту необхідно провести заходи щодо максимальної регенерації 

існуючого міського середовища і відтворення та підтримки Цивілізаційного 

стилю, архітектурних традицій минулих цивілізацій в інших зонах міста, 

відтворення малих копій, імітацій загиблих міст як музейних експонатів. 

На показовому прикладі міста Алжир автором було виділено історико-

генетичні зони міста: палімпсесту, історичного ядра, вікового кільця домінуючої 

(Ісламської) та вікового кільця недомінуючої (Західноєвропейської) цивілізації. 

Тут Зону Палімпсесту запропоновано розглянути як цілісний фрагмент міського 

середовища макрорівню, що є зоною зародження міста та фокусом ретрансляції 

його культурних смислів та місії існування. Такий фрагмент набуває 
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інтегративних якостей мультикультурного міського середовища за рахунок 

створення нових торгівельних і пішохідних вулиць та площ, музеєфікованих 

ділянок, атрибутів  туристичної атрактивності. 

 

 

УДК 72.02 

ПРИНЦИПИ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ МЕТИ НА 

ПРИКЛАДІ ЛИСОГІРСЬКОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ КИЇВСЬКОГО ФОРТУ. 

Чала Олена Андріївна Ассистент кафедри інформаційних технологій в 

архітектурі КНУБА 

 

1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012, об’єкт 

Лисогірський форт Київської фортеці є державною власністю та знаходиться на 

території Природного парку на честь 1500-річча Києва[1]. Історичне 

функціональне використання даного об’єкту було у якості оборонної споруди.  

2. Рекреаційний потенціал даної території є надзвичайним. Залишити та 

зберегти об’єкт таким яким він є зараз – це приречення Лисогірського форту до 

повного знищення та занедбання.  

3. З метою адаптації Лисогірської фортифікації Киівського форту для 

створення якісного об’єкту рекреації європейського рівню, необхідно 

визначити та забезпечити наближення до відповідності ряду критеріїв, що є 

необхідними складовими Моделі досягнення рекреаційної мети (МДРТ). 

4. Критерії доступності. Всі об’єкти обслуговування та відпочинку повинні 

бути у безперешкодній доступності для всіх груп населення.  

5. Безпечний доступ. Необхідно створити такі умови, за яких є можливість 

уникнення травм, поранень, чрезмірної втоми та інш.через властивості ОВ. 

Необхідно уникати важкі для сприйняття місця перетину шляхів руху 

6. Критерії інформативності. В архітектурному середовищі є важливим 

своєчасне розпізнання орієнтирів в будь-який час доби, як в світлий, так і в 

темний  в рамках часів роботи, з максимальним скороченням часу та зусиль на 

отримання необхідної інформації. 

7. Розташування і характер елементів інформаційного забеспечення. Такі 

елементи необхідно розташовувати на відстані та під кутом для максимально 

ефективного сприйняття.  

8. Комфортність. До цієї групи критеріїв перш за все належить створення 

умов для мінімальних витрат та зусиль користувача для задоволення його 

рекреаційних потреб. Також забеспечення можливості своєчасного відпочинку, 

очікування, додаткового обслуговування забезпечення умов для компенсації 

зусиль, що витрачені на рух та отримання послуги. Сюди ж відноситься 

підвищення якості обслуговування, шляхом його концентрації у просторі, 

підвищення асортименту послуг з урахуванням особливих потреб користувачів. 

9. Естетичність. Звичайно бажано, щоб об’єкт був художньо привабливим, 

ергономічним, мав навіть по можливості позитивний психологічний підтекст. 
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УДК 

РУЙНУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ КИЄВА У НАСЛІДОК 

СУЧАСНОЇ ЗАБУДОВИ ТА УРБАНІЗАЦІЇ 

Чепенко Наталія Геннадіївна, ассистент кафедри рисунку та живопису 

КНУБА 

 

Хаотична та абсолютно безглузда, сучасна забудова центру Києва 

надзвичайно інтенсивно та швидко, вона викликає занепокоєність щодо того, 

яким стане Київ через кілька десятиліть. У нас стало нормою порушення таких 

базових для європейського міста вимог як відстань між будинками та кількість 

поверхів. Новобудови найчастіше зовсім не відповідають за стилем 

архітектурному фону, чим порушують загальне враження, знищують 

неповторну атмосферу нашого міста.  

Прикладів можна навести дуже багато. Найперше хочеться згадати про 

“Театр на Подолі” на Андріївському узвозі. Взагалі останнім часом йде якийсь 

наступ на цю старовинну вулицю. Наприклад, було дозволено проїзд 

транспорту, проведена невдала реконструкція пагорбу під Андріївською 

церквою. Андріївський узвіз асоціюється у всіх містян з осередком мистецтва: 

проводилися мистецьки ярмарки, театральні дійства, святкування визначних 

подій, таких як День Києва. В будинках узвозу були майстерні художників, 

містяни та туристи мали змогу зайти та подивитися на процес створення творів 

живопису, графіки, прикладного мистецтва. На власні очі побачити як 

живописці накладають фарбу, графіки друкують офорти та ліногравюри, 

керамісти ліплять посуд. Була можливість поспілкуватися з авторами, вибрати 

те, що їм сподобалось та придбати унікальні витвори. Майстерні, театри, музеї, 

кафе, галереї, та, звичайно, старовинне середовище вулиці створювали якусь 

неповторну атмосферу затишку та спокою. 

А що  ми маємо зараз? Художників вигнали, пустили машини, галерей 

майже не залишилось. Останньою краплею став реконструйований театр. 

Звичайно добре, що його взагалі залишили та зробили зручним всередині для 

акторів та глядачів, але його зовнішня сторона має просто жахливий вигляд. 

Він зовсім не вписується ні в природній ландшафт, ані в загальну структуру 

вулиці. Чорний, одноманітній фасад скоріше нагадує домовину чи крематорій 

ніж театр.  

У багатьох містах різних країн світу є такі мистецькі вулиці, чи цілі 

квартали, як, до прикладу, паризький Монмартр, ціла мистецька республіка 

Ужупіс у Вільнюсі. Їх відвідує величезна кількість туристів, які дають змогу 

заробити митцям, а головне, поповнюють бюджет міської громади, даючи 

змогу на подальше облаштування міського середовища. Деякі країни живуть 

майже повністю за рахунок туризму. І нашій країні та її столиці є що показати 

та запропонувати. 

Ще одна дуже важлива проблема всього міста, а, особливо, центру це 

автотранспорт. Коли Європейські міста впевнено йдуть до гегемонії екологічно 

чистого громадського транспорту, велосипедів, роликів і т.д., наша столиця 
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захлинається все більше і більш від автомобілів, які перекривають майже весь 

простір - не тільки дороги, а й тротуари, газони, паркові та рекреаційні зони. 

Псує це не лише загальний вигляд міста, а найперше здоров’я його мешканців, 

яке тепер, як ніколи, повинно бути під охороною. 

Проблема із транспортом у центрі Києва впирається у неспроможність 

старих доріг та транспортних шляхів вмістити обсяги автомобілів сучасного 

міста. Нам відомі способи, якими були подолані подібні проблеми у 

європейських країнах. Так, загальноприйнятою є практика виносити на 

периферію міста такі великі об’єкти як торгівельні центри, офісні будівлі, 

урядові споруди та тому подібні установи. Так, левова частка навантаження 

центру міста зникає. Натомість у нашій столиці ми бачимо протилежну 

ситуацію. Замість підземних паркінгів у тих місцях, де це дозволяє навколишня 

забудова, будуються величезні багатоповерхові паркінги в самому центрі, один 

з яких розташувався впритул до пам’ятки світового значення та об’єкту 

охорони ЮНЕСКО Софії Київської. Найліпшим прикладом може служити 

Париж. Для задоволення сучасних потреб великої столиці там було побудовано 

найбільший у Європі діловий центр - квартал Дефанс. Його було винесено 

далеко за величезний історичний центр міста. У Лондоні місто було поділено 

на кола - що ближче до центру - то дорожчий в’їзд та паркування, що спонукає 

людей економити власні гроші, пересідаючи на громадський транспорт.  

Не тільки архітектура впливає на загальний вигляд міста, а й зелені 

насадження. Колись Київ називали найзеленішим містом Європи, містом-садом, 

символом якого був каштан. Ще колись завезені із Франції, вони прижилися та 

стали справжньою окрасою столиці. А зараз каштани стали гинути, були 

спроби висадити їх заново (найвідоміша - висадка рожевих каштанів на 

Хрещатику), але жодна не була вдалою. Тепер перевага віддається іншим 

сортам дерев. Причини погіршення умов для росту каштанів прості. Взимку 

ситуація з прибиранням снігу у місті досить важка, за першого ж снігопаду 

місто зупиняється. Замість якісної очистки вулиць сучасною технікою 

застосовується старий та шкідливий метод посипання вулиць сумішшю піску, 

солі, та деяких хімікатів. Згодом, ця суміш скидається, разом зі снігом, на 

узбіччя, звідки потрапляє у грунт. Чутливі до складу грунту дерева, такі як 

каштани, не витримують цього.   

Я маю дуже велику надію, що наші мешканці та наша влада схаменуться і 

припинять дбати тільки про свої власні кишені та вигоди і почнуть піклуватися 

про своє місто - столицю нашої країни. Історичні будівлі будуть фахово 

реставруватися, а не перероблюватися під свій несмак, будуть створюватися 

зелені осередки для відпочинку містян. Нові сучасні архітектурні об’єкти 

будуть вдало вписуватися і доповнювати історичні пам’ятки архітектури. 

Прикладів для цього безліч, головне мати бажання. Необхідно частіше 

прислухатися до фахівців - архітекторів, художників, скульпторів, благо вони у 

нас є і відповідають дуже високому професійному рівню. 
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УДК 711.4 

УРБАНІЗОВАНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МАЛОГО МІСТА 

Швець Людмила Миколаївна, канд. арх., ст. викладач каф. ОАП ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова 

 

В сучасній науці складається загальне уявлення про залізничні вокзальні 

комплекси (звк) як про багатофункціональні громадсько-транспортні 

комплекси, що утворюють мережу транспортно-пересадочних вузлів і центрів 

громадського обслуговування. Більшість сучасних досліджень стосуються 

вокзальних комплексів значних та найзначніших міст, проте аспекти 

урбаністичного розвитку залізничних вокзальних комплексів малих міст 

досліджені недостатньо. Тому, важливим є розширення поняття залізничного 

вокзального комплексу шляхом розкриття їх специфіки саме для малих міст. 

Вона полягає у значній містоформуючий ролі: відносно невеликої площі міста 

та досить значної площі вокзального комплексу у місті (м. Люботин (харківська 

обл.), яготин (київська обл.) Жмеринка (вінницька обл.). 

Аналіз наукового досвіду дозволив виявити основні фактори 

урбаністичного розвитку звк, що визначаються: специфікою малих міст 

(невеликі розміри території, одноядерна структура центру), роллю залізничної 

станції в транспортній мережі, розмірами пасажирських потоків на станції, 

розвитком функцій громадського обслуговування. На основі цього були 

визначені принципи містобудівного формування вокзальних комплексів, 

побудовано ієрархічну та графічна модель досліджуваного об’єкту.  

Згідно принципу відповідності формування звк містобудівним умовам 

різних рівнів на стадії його передпроектного дослідження відбувається 

інтеграція дії факторів таких факторів як: пасажиропотік, розташування 

пасажирської станції відносно існуючого центру міста, особливості ділянки 

комплексу. Принцип реалізується різноманіттям типів звк, функціональних, 

просторових та композиційних вирішень. 

Принцип динамічності містобудівного формування звк визначає 

необхідність врахування змін дії факторів та передбачає можливості 

реструктуризації об’єкту і забезпечення можливості його поетапного розвитку. 

Даний принцип реалізується у таких прийомах: резервування території в зоні 

дії звк; нарощування функціональних блоків обслуговування пасажирів 

відповідно до домінуючого пасажиропотоку; зміни функціонального змісту звк, 

у разі трансформації його функціонального типу, поетапного освоювання 

території, прилеглої до залізничної станції. Його просторовий розвиток може 

бути однорівневий, дворівневий, берегового (з одного боку) чи розчленованого 

(з обох боків) станції. 

Принцип взаємозв’язку формування звк та центру міста визначає 

взаємозалежність їх функціонально-планувальних, транспортних структур та 

композиції. Даний принцип реалізується у таких прийомах: функціональної 

кооперації звк та центу міста; планувальної зв’язності з центром міста, 
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контекстуальності середовищу міста. 

Принцип унікальності образного рішення звк малих міст визначає 

необхідність формування репрезентативного об’єкту як «візитної картки» міста, 

що досягається наступними прийомами: закріплення головних планувальних 

осей, акцентування композиційного ядра комплексу; фіксування домінуючих 

елементів звк, врахування масштабності, художньої стилізації, колористики 

рішення, історико-культурних особливостей. 

На основі цього розроблені рекомендації щодо містобудівних параметрів 

формування звк малих міст на основі графічної моделі. Вона включає: 

комунікаційне «ядро» (пасажирська частина залізнична станції), «каркас» 

(пішохідно-транспортні зв’язки), «тканину» (громадське обслуговування), що 

має буферну та периферійну зони, які просторово розвиваються навколо ядра.  

Параметри комунікаційного «ядра» звк малих міст визначаються типом 

станції (острівний, береговий, тупиковий) і можуть сягати більше ніж 200 м у 

довжину (довжина платформ) та у межах 25 м у глибину (кількість 

пасажирських платформ). В зоні «ядра» локалізуються функції попутного 

обслуговування пасажирів та найбільш інтенсивні пішохідні зв'язки з жорстким 

регламентом посадки-висадки-пересадки пасажирів (до 25 м). 

Параметри комунікаційного «каркасу» звк визначаються вимогами 

безпечного та комфортного пішохідного та транспортного руху в структурі 

комплексу. Основні елементи «каркасу» локалізуються на привокзальній площі. 

Її тупиковій тип формує компактне планувальне рішення звк, а транзитній тип 

– лінійне або розчленоване планувальне рішення. 

У буферній зоні «тканини» рекомендується розвивати такі функції як: 

торгівля, харчування, побутове, інформаційне, рекреаційне обслуговування. Її 

розміри сягають в глибину від колій від 25 м до 100 м. Планувальні межі 

буферної зони звк визначають короткі, інтенсивні, але з відносно вільним 

регламентом руху пішохідні комунікації з проникненням від 25 м до 100 м. 

В периферійної зони «тканини» рекомендується розвивати такі функції 

як: культурно-розважальні спортивні, рекреаційні, житлові, адміністративно-

ділові. Проникнення пішохідних зв’язків цієї зони сягає в глибину від колій до 

500 м та визначається особливостями розташування функціональних зон міста 

по відношенню до звк, а також їх насиченості об’єктами громадського 

обслуговування. У периферійній зоні звк відбувається вільний та менш 

інтенсивний рух пасажирів на відстані від 100 м до 500 м. Планувальні рамки 

для цієї зони звк обумовлюють їх основні напрямки. 

Графічна модель урбанізованого розвитку території звк малого міста 

досліджена в функціональному, планувальному та композиційному аспектах. В 

результаті виявлено основні мінливі параметри звк: функціональне наповнення 

(якісні та кількісні характеристики функцій, що локалізуються в межах 

комплексу), загальна площа комплексу, структурно-планувальна організація 

(розміщення функціональних блоків на території комплексу, планувальні 

зв’язки між ними та прилеглою територією), композиційна організація. 
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УДК 72.01 

ПРОБЛЕМА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ І БУДІВЕЛЬ  

КОЛИШНІХ ДИТЯЧИХ САДКІВ 

Шкляр Світлана Петрівна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри 

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

Проблема реорганізації і рефункціоналізації архітектурного середовища в 

цілому і окремих архітектурних об’єктів є однією з найактуальніших проблем 

розвитку сучасних українських міст. Найбільшої уваги у даному контексті 

потребують так звані депресивні території, особливо недіючі та малоефективні 

промислові об’єкти. Проте останнім часом виникла тенденція віднесення до 

депресивних територій колишніх дитячих садків.  

У 90-х роках ХХ століття, які були дуже складними для соціально-

економічного розвитку держави, значно зменшилася народжуваність. Через це 

розрахункова місткість дитячих садків значно перевищувала реальний попит. У 

зв’язку з цим велика кількість будівель була адаптована до актуальних на той 

час потреб і функцій: адміністративних установ, виробничих корпусів об’єктів 

малого і середнього бізнесу тощо.  

На сьогодні соціально-економічна ситуація суттєво змінилася. По-перше, 

істотно збільшилася народжуваність, а відповідно і потреба у місцях в дитячих 

садках. По-друге, у зв’язку з виникненням нового типу адміністративних 

установ – регіональних центрів послуг – багато організацій об’єдналися в їх 

структурі, а будівлі і території колишніх дитячих садків вивільнилися і не 

використовуються. По-третє, рівень дизайну архітектурного середовища усіх 

колишніх дитячих садків (і функціонуючих, і невикористовуваних) є 

надзвичайно низьким, не відповідає потребам сучасного суспільства і 

перетворює дані території на дисонуючі. 

Отже, проблема реорганізації територій і будівель колишніх дитячих 

садків є на сьогодні надзвичайно актуальною. При цьому можливо кілька 

варіантів їх подальшого використання: 1) відновлення первісної функції; 

2) адаптація будівлі і території до нової функції. 

У першому випадку має відбуватися комплексна реконструкція будівлі і 

території: - приведення функціонально-планувальної структури будівлі у 

відповідність до чинних державних норм; - підвищення рівня 

енергоефективності; - забезпечення умов інклюзивного навчання (комплекс 

заходів із забезпечення доступності для дітей з обмеженими можливостями); - 

дизайн інтер’єру та екстер’єру будівлі; - дизайн території (ігрових майданчиків 

та функціональних зон). 

У другому випадку раціональною є адаптація до соціально необхідної 

функції. Композиційно-планувальна структура більшості будівель дитячих 

садків дозволить реорганізувати їх у центри творчого розвитку дітей та 

юнацтва, будинки-інтернати для людей похилого віку тощо. 
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УДК 711.553.4.025.4:725.87(477-25) 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ ЯХТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЄВА 

Шкурупій Матвій Юрійович, аспірант, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

 

Одною із багатьох проблем розвитку внутрішнього маломірного 

судноплавства України, зокрема яхтового туризму, залишається  незадовільний 

інженерно-технічний стан існуючої інфраструктури з обслуговування 

маломірного флоту, її архітектурно-планувальна невідповідність світовим 

стандартам внутрішнього судноплавства та яхтової індустрії. 

Одним із найперспективніших міст для розвитку внутрішнього (річкового 

та озерного) яхтового туризму в Україні є місто  Київ. Наявні сукупні природні, 

туристичні та економічні ресурси Києва, при певному розвитку відповідної 

стратегії, в перспективі можуть сприяти перетворенню головного міста України 

в один із найпотужніших міжнародних центрів внутрішнього річкового 

яхтового туризму. 

Яхтовий туризм, – явище нове не тільки для України, але і для всіх країн 

північного Причорномор'я. Це поняття включає в себе не тільки наявність 

достатньої кількості маломірних суден, придатних для цілей річкового та 

морського туризму, але і наявність інфраструктури, що дозволяє забезпечувати 

цей вид активного відпочинку і спорту в умовах внутрішніх водойм та морів[1]. 

Реконструкція та упорядкування існуючої інфраструктури з 

обслуговування маломірного флоту, паралельно із створенням нових об’єктів 

яхтингу, – це один із найважливіших етапів розвитку яхтового туризму в країні 

вцілому. 

Реконструкція будь-якого об’єкту яхтингу або його перепрофілювання це 

комплекс заходів із створення якісно нового поліфункціонального 

рекреаційного середовища, яке б задовольняло сучасні потреби власників 

прогулянкових маломірних суден та відповідало сучасним вимогам світової 

яхтової індустрії. 

Закордонний досвід з ревіталізації прирічних урбанізованих територій та 

реконструкції окремих об’єктів яхтингу показує, що це має сенс у містах, де  

базовим планувальним елементом виступає річкове русло або інша водойма. 

Попит на реконструкцію викликаний наступними факторами (згідно 

попереднього аналогічного  досвіду інших держав): 

 програмами загальнодержавних стратегій із розвитку транспорту та 

інфраструктури, туризму та спорту; 

 врегулювання та упорядкування берегової забудови Києва (згідно 

діючого генплану міста), в тому числі вирішення ситуації, що склалася 

навколо старих баз для човнів, ремонтно-відстійних пунктів, стихійних 

стоянок плавзасобів, тощо; 

 зацікавленістю зарубіжного яхтового товариства  (як любителів так і 

професіональних яхтсменів) у відкритті українських водних просторів та 

маршрутів; 
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 необхідністю залучення значного об’єму іноземних інвестицій в розвиток 

туристичної галузі. 

Сучасний стан яхтової інфраструктури Києва, характеризується 60% 

моральним та фізичним зносом існуючих об’єктів яхтингу, невідповідністю 

сучасним світовим вимогам до зберігання, стоянки плавзасобів та охорони 

навколишнього середовища. 

Основна кількість існуючих об’єктів яхтової інфраструктури м. Києва, 

зокрема, розташована вниз за течією від шлюзу Київської ГЕС (м. Вишгород) 

по р. Дніпро до острову Водників (яхт-клуб «Маячок»). 

Більшість яхтової інфраструктури (понад 80%) призначена для 

обслуговування суден довжиною до 39 футів (12 метрів). 

На сьогоднішній день яхтова інфраструктура Києва представлена 

наступними видами водних об’єктів по обслуговуванню прогулянкових 

маломірних суден: 

 яхт-клуби; 

 бази для короткочасного прокату човнів; 

 бази для обслуговування маломірних суден (господарсько-ремонтні 

майстерні); 

 обладнані сезонні стоянки маломірних суден; 

 бази для міжсезонного зберігання прогулянкових маломірних суден 

(ремонтно-відстійні пункти); 

 окремостоячі плавучі пункти для заправки маломірних суден (моторних 

та вітрильно-моторних човнів), пришвартованих до причальних стінок 

вже існуючих причалів, у складі яхт-клубу або стоянки. 

З огляду на закордонний досвід, в Києві є можливість застосувати 

наступні прийоми реконструкції об’єктів маломірного флоту: 

 перепрофілювання існуючого об’єкта інфраструктури річкового 

транспорту; 

 інтеграція нового об’єкту яхтингу в значно більшу планувальну 

структуру (річкового порту, пасажирського терміналу паромної 

переправи, тощо); 

 кооперація розрізнених невеликих об’єктів подібного функціонального 

напрямку, що дозволяє впорядкувати берегову лінію водойми та 

звільнити прохід до води; 

 створення прибережної рекреаційної зони для тимчасового відпочинку 

біля води з яхтовою стоянкою. 
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Соціонічно урбанізованими можна назвати такі ландшафти, яким надано 

надлишкові з точки зору діючих будівельних норм властивості, спрямовані на 

формування найбільш сприятливих умов для психологічного самопочуття 

окремої людини та підвищення ефективності взаємодій між членами соціуму.  

Міське середовище, що якнайповніше враховує запити окремих груп 

споживачів, спроможне притягувати саме ті категорії населення, на які воно 

було розраховане, та водночас бути нецікавим для представників тих типів, які 

можуть відчувати неприязнь один до одного. Розташування у безпосередній 

близькості фрагментів міського середовища, орієнтованого на пріоритети 

людей з взаємодоповнюючими типами енерго-інформаційного метаболізму 

багатократно підвищує вірогідність налагодження стосунків, що мають 

набагато більше шансів бути успішними у порівнянні з випадковими 

контактами. З іншого боку, у такому оточенні зменшується ймовірність 

назрівання конфліктів. Завдяки цьому, соціонічно урбанізовані ландшафти 

сприяють налагодженню найбільш результативних взаємодій у суспільстві.  

Аналіз історії формування архітектурного середовища поселень засвідчує 

реальність описаних процесів урболандшафтного розвитку. Побачити їх 

наслідки, зокрема, можна в історичному центрі м. Києва, де протягом 

тисячоліть взаємодоповнюючі типи довкілля формувалися таким чином, що 

поступово утворили середовищну система квадри втілювачів. 

Повздовжня вісь еспланади між Софійським і Михайлівським 

Золотоверхим соборами наближається до азимуту сходу сонця в день літнього 

сонцестояння і заходу світила у день зимового сонцестояння. Літнє вранішнє 

сонце «освячує» вхід на територію Софійського монастиря. Це дає підстави 

стверджувати, що на зазначеній ділянці міської території були закладені основи 

організації «драматичного» архітектурного середовища, що привертає увагу 

людини до важливих подій, у цьому випадку – астрономічних. 

Між Володимирською вулицею і однойменним провулком у 1854-

1857 рр.  було зведено комплекс будівель, що утворили цілий квартал 

«Присутніх місць». В них і зараз функціонують організації, які за змістом своєї 

діяльності відповідають «регламентованому» типу архітектурного середовища,  

відмінною рисою якого є суворе дотримання нормам і правил. 

Перспективу Володимирського провулку з двох боків замикають 

комплекси Софійського і Михайлівського Золотоверхого монастирів, які 

уособлюють «безпечний» тип архітектурного середовища, яке має захищати 

людину від несприятливих впливів природного, соціального і техногенного 

оточення. У цьому сенсі особливо показовим є комплекс Софійського собору – 

однієї з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичного 
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центра Київської митрополії, зведеного на початку ХІ ст. Стіни комплексу і 

собору не раз слугували останнім притулком киян під час ворожих нападів. 

Крім того, в центральній апсиді храму розміщена фігура Святої Діви Марії, 

руки якої підняті в молитві. В Оранті з давніх часів віруючі бачать образ 

берегині й заступниці. 

В 1974 р. середовищну систему на Старокиївській горі, доповнив 

останній фрагмент – вздовж парного боку Володимирського провулку за 

проектом архітекторів Б. Г. Лекаря і М. М. Щиголя було організоване 

середовищне утворення «тематичного» типу, що у доступній для широкого 

загалу формі розкриває певні думки, переконання, уявлення. Ним став сквер, 

майданчики якого зайняли копії археологічних пам'ятників України – 

збручанського ідола, половецьких баб, а також бронзового лева, який є 

збільшеною копією Посудини-Водолія XII-XIII ст. з археологічного музею в 

Переяславі-Хмельницькому. 

Таким чином, в історичному центрі Києва завершилося формування 

цілісної системи гармонічних середовищних утворень, що відповідають 

ціннісним пріоритетам членів соціонічної квадри . ЇЇ еволюція підтверджує 

тезу, що маючи можливість вільного вибору місць проживання, праці, 

обслуговування та відпочинку, люди в процесі самоорганізації утворюють 

спільноти, здатні до ефективної соціальної взаємодії, одним з результатів якої 

стає організація і гармонічний розвиток урбанізованих ландшафтів з потужним 

архітектурно-містобудівним і соціокультурним потенціалом. 
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Проблеми, що постають при реконструкції середовища історичних міст 

залишаються актуальними протягом багатьох років з причин взаємного 

існування та нашарування історичних об’єктів різної давнини, критеріїв оцінки 

вибору найбільш важливих для майбутніх поколінь. На цьому ґрунті виникають 

питання про індивідуальність підходів при дослідженнях необхідності 

збереження історичного середовища, можливостей його трансформації з часом, 

тому пошуки засобів реабілітації історичного середовища Києва на початку 

його розбудови, тривають майже півстоліття.  

Комплексна цільова програма регенерації історичного середовища була 

викладена у постанові про створення Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стародавній Київ» 1987 року. За задумом авторів ідеї, проектом 
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передбачалися: організація Археологічного музею просто неба; створення 

Музею містобудування XIX століття і народного ремесла; реконструкція 

Андріївського узвозу; будівництво музейного комплексу і дослідницького 

інституту  археології; впорядкування київських гір: Старокиївської, Дитинки, 

Замкової, Уздихальниці і схилів стародавнього Копирева кінця.  

Пейзажна алея, прокладена за проектом архітектора Авраама Мілецького 

на місці давніх валів, стала єдиною реалізованою ідеєю цього проекту. У 

2009 році на Пейзажній алеї був облаштований тематичний дитячий сквер за 

проектом Костянтина Скритуцького, який поповнювався новими казковими 

персонажами та філософськими скульптурними композиціями. 

 Розробка концепції збереження та реабілітації історичного середовища 

на Подолі та дніпровських схилах «Київ Самобутній» 2013 року передбачає 

заходи з формування нових підходів до реконструкції історичного середовища 

міста, серед яких: створення привабливих пішохідних зон, розвитку нових 

туристичних маршрутів, надання міському простору якості публічного, 

створення нових культурно-історичних «точок тяжіння». Місце відводиться і 

реабілітації історичних ландшафтів шляхом оновлення необхідної інженерної 

інфраструктури.  

В результаті аналізу двох концепцій, які було розроблено фахівцями з 

півсторічним інтервалом, видно, що у підходах до збереження та реабілітації 

ландшафтно-історичного середовища дещо зміщуються акценти.  

Проект створення Державного історико-архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ» базувався на ґрунтовних історичних дослідженнях, підборі 

архівних та іконографічних матеріалів щодо автентичного вигляду споруд та 

етапів їх перетворень у минулому і цей підхід можна назвати 

«реставраційним».  

Задачі сучасної концепції «Київ самобутній» в основному зорієнтовані на 

комерційно-розважальну функцію з метою створення публічних територій та 

багатофункціональних зон загального цілодобового користування, розвитку 

екскурсійних маршрутів для залучення більшої кількості туристів. 

Сподіваємось, що в пункті постулату концепції «Київ Самобутній» щодо 

розробки функціонально-планувального зонування території з урахуванням 

еколого-містобудівних та пам’ятко-охоронних обмежень будуть враховані 

проектні пропозиції концепції «Стародавній Київ». Заповідник є унікальним 

історичним містобудівним об’єктом, тому методи комплексної містобудівної 

охорони, засновані на систематичних дослідженнях території заповідника, 

протоколів інспекційних оглядів проведених робіт є найефективнішими в 

сучасних умовах. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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УДК 72.01 

ФУНКЦІЯ В АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМІ. ТИРАН ЧИ СИРОТА? 

Яблонська Ганна Дмитрівна кандидат архітектури, професор 

професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського 

національного університету будівництва і архітектури. 

 

«…всюди і завжди форма слідує за функцією, це закон.  

Там, де незмінна функція, незмінна форма»  

Луис Саллівен 

«…я знаю, чим не є архітектура. Це не житло і не функціональність…» 

Пітер Айзенман 

Ці два висловлювання окреслюють основну дискусію про те, що є 

головним в архітектурі – функція чи форма. Або що породжує що? Що є 

первопричиною та підставою архітектури? Ініційована вона архітекторами, які 

уявили себе соціальними інженерами, маніфестуючи і вдало розповсюджуючи 

думки, що за допомогою «правильно» організованого простору, що відповідає 

потрібної та корисної функції (хто це встановлює?) можна змінити людину та 

«ощасливити» людство.  

Примат функції над формою переважав і зараз продовжує домінувати в 

архітектурній освіті та наукових дослідженнях. Такий підхід призводить до 

того, що архітектурна форма на практиці «мстить» функції. Форма, ігноруючи 

функцію, демонструє, що в одне й теж можна помістити будь-що. Ілюстрацій 

цієї «помсти» більше ніж достатньо. Сама епоха Високого модернізму надає 

безліч прикладів.  

«Одягання» різних функцій в однакову форму за історію архітектури 

більш ніж достатньо. Наприклад, палладіанська архітектурна форма, яка 

підходить для палаців та особняків, банків, лікарень, шкіл, клубів та ін.  

В одній і тій же формі-просторі можна здійснювати різні функції – їсти, 

спати, хворіти, працювати, вчитися, торгувати, розважатися, відпочивати… 

Немає такої архітектурної форми, яка точно відповідала заявленої в проектному 

рішенні, функції. Немає такої функції, якій було б абсолютно «зручно» в 

зведеної архітектурної формі.  

Функція - це процес, якій постійно змінюється в часі: день-ніч, літо-зима, 

1 рік – 10 років… Форма – це «камінь», вона матеріальна, статична, незмінна і 

довготривало існуюча. Якщо реалізувати форму, яка повністю відповідає 

заявленої функції, то тоді: по-перше, чарівним чином зникає архітектура; по-

друге, миттєво форма «застаріває», функції стає «не зручно»; по-трете, форма 

починає, за рахунок додаткових витрат і переробки, змінюватись та 

пристосовуватись під іншу функцію; четверте, форма ігнорує функцію, і вони 

існують окремо.  

Властивості функції – утилітарність, корисність, зручність, змінність, 

пластичність, темпоральність, процесуальність. Властивості форми – 

геометричність, просторова «жорсткість», структурність, незмінність, 

статичність, матеріальність. 
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Для того, щоб виправдати маніфести про примат функції над формою, 

з’явилася та розвилася архітектурна наука-типологія. Встигнути за функцією 

сьогодні практично не можливо, вона постійно змінюється (технології, 

соціальні запити і потреби та ін.). Типологизація, уніфікація, моделювання, 

схематизація, нормування гальмує вільний розвиток. Зараз проникнення 

функції в форму є процес не контрольований. Сучасна архітектурна практика 

випереджає теорію.  

Архітектурна форма – це не щось «живе», біологічне, постійно 

зростаюче, це не тіло, що розтягується або стискається. Як би архітектори не 

старалися наслідувати природним формам, це завжди – фікція. Архітектурна 

форма – це «мертва» матерія. Мераб Мамардашвілі казав: «Відмінність живого 

від неживого, це те, що живе може щось інше, а мертве – ні». При 

принциповому несходжені форми і функції, завжди залишаються актуальними 

проблеми відповідності, наповненості, ефективності використання та ін. 

Питання, які породжує прагнення точної відповідності форми функції: «Чи 

надлишково або недостатньо її для «злободенного» використання?» 

Функція «прагне» до максимальної наповненості, ефективності 

використання архітектурної форми і, одночасно, «вимагає» постійної її зміни. 

«Гумова банка з солоними огірками».  

Форма «прагне» до надмірності, стабілізації в певних межах та матеріалі, 

декоративному деталюванні, і тоді вона, до речі, і стає архітектурою. 

«Китайська ваза для ложки юшки». Формі, все одно, яка функція в ній буде 

розміщуватись. Через тандем «замовник + архітектор», вона прагне до 

«самовираження» та надмірності.  

Функція може змінюватись при незмінності форми чи переміщуватись в 

іншу. Формула «форма = функція» не має однозначного, раз і назавжди, 

прийнятного вирішення.  

Постулат функціонального підходу, якому навчаються архітектори – 

функція залишається незмінною протягом невизначено довго терміну. Вчимо 

проектувати оптимально пристосований «вічний» простір, що втиснутий в 

архітектурну форму.  

З півсвідомості випливає: «Зміст в архітектурі – це функція, форма – це 

засіб реалізації цієї функції». Але це не так. Архітектура – це «мікс» з різних 

функцій, форм, просторів, значень та процесів… 

Так що таке функція – тиран чи сирота. Питання не має відповіді. Але 

форма, як горщик без меду, з пісеньки Вінні-Пуху, нікуди не дінеться, і тому 

набагато вище цінується. 

Взаємовідносини форми та функції, проблеми залишкової форми та 

простору, диктатура чи сплюндрування функції та ін. можна простежити на 

багатьох прикладах архітектурних об’єктів різних епох та стилів. 
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УДК 711 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК  

ВЗАЄМОДІЇ ВЕЛИКИХ МІСТ, ЇХ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЗОН 

ВПЛИВУ В УМОВАХ УКРАЇНИ 

Панченко Тамара Федотівна завідувач кафедри ландшафтної архітектури, 

доктор архітектури, професор; Яценко Віктор Олександрович кандидат 

архітектури,професор кафедри ландшафтної архітектури 

 

Швидкі зміни технологічних процесів у містах, постійні потреби нових 

територій для забезпечення інтенсивних проявів урбанізації породжують низку 

ряд проблем у системах розселення, залишаючи далеко позаду більш 

консервативні принципи використання приміських територій, пов’язаних зі 

збереженням природних комплексів. Протягом багатьох років цей компроміс 

отримував все складнішу форму вирішення, якою є процес субурбанізації – 

встановлення збалансованих відносин міст та їх прилеглих територій. 

Субурбанізація (від латинського «біля міста») є закономірним етапом 

урбанізації, який характеризується вищими темпами збільшення кількості 

жителів приміських поселень і міст-супутників порівняно з містами-центрами 

агломерацій.  

Відповідно до визначення наведеного у ДБН Б 1.1 – Х: 201Х, місто-центр і 

його приміська зона є цілісним (неподільним) об’єктом містобудування на 

стадіях схем планування території, генеральних планів населених пунктів, як 

правило, зовнішньою межею приміської зони найкрупніших і крупних міст є 

ізохрона 45-60 хвилинної доступності громадським транспортом.  

Зони впливу міст-центрів систем розселення охоплюють території всіх 

населених пунктів в ізохронах від 10-20 хвилинної доступності (місцевий 

рівень), 20-30 хвилинної (районний рівень), 30-60 хвилинної (міжрайонний 

рівень), 60-120 хвилинної (регіональний) та 120-150 хвилинної доступності 

громадським транспортом функціональних елементів соціальної 

інфраструктури закладів, установ, підприємств відповідно повсякденного, 

епізодичного та унікального попиту. Наведені дані дозволяють визначити 

орієнтовні показники радіусів, тобто відстані від міста-центру з чисельністю 

населення 50-100 тис. осіб до зовнішньої межі приміської зони – 45-60 км та 

зони впливу міста-центра з чисельністю населення понад 50 тис. осіб – 180-250 

км. Делегування часткових функцій міських поселень в приміську зону та зону 

впливу на сьогоднішній день є неконтрольованим процесом як за формою  

агломерування поселень, так і за темпами урбанізації нових територій на основі 

спільних виробничих, трудових, транспортних, рекреаційних, культурних 

зв’язків та явищ маятникової міграції населення. У межах приміської зони, як 

свідчить проектна практика, можуть бути виділені три підзони: а) внутрішня (з 

радіусом до 25 км) – підзона узгоджених інтересів міста і передмістя у всіх 

сферах розвитку – резервування територій для житлового будівництва, 

організації системи обслуговування, транспортної мережі з організацією 

пересадочних вузлів, забезпечення короткочасного відпочинку жителів міста і 
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передмістя, розміщення промислових філіалів основних підприємств міста; б) 

середня (з радіусом 25-50 км) – підзона пріоритетного розвитку існуючих та 

нових паралельних міст як суб’єктів промислової децентралізації, де 

передбачається виробнича, рекреаційна, науково-дослідна функція, розміщення 

садових та дачних кооперативів, тобто тут передбачена інфраструктура для 

зменшення міграційних процесів міста; в) зовнішня (з радіусом до 100 км) – 

підзона, яка є периферійною частиною територій міських агломерацій, де 

розміщуються рекреаційні об’єкти тривалого відпочинку, виробничі 

сільськогосподарські підприємства, наукові, лікувальні об’єкти. Вона може 

також бути «зоною впливу» міста-центру, враховуючи її параметри. 

Незважаючи на дані характеристики, межі приміських та зон впливу міст-

центрів не можуть бути постійними і у кожному конкретному випадку, 

враховуючи існуючий соціально-економічний стан території, населених пунктів 

та інтереси нових адміністративних одиниць – територіальних громад, що 

створюються безпосередньо в приміських зонах, загальний розподіл може 

кардинально змінюватись. Зона впливу міста-центру є головним носієм 

резервних територій для перспективного розвитку агломерацій, населених 

пунктів та нових групових систем розселення територіальних громад. У її 

межах можуть створюватись господарсько-технічні зони сільського і 

комунального призначення, зовнішнього транспорту, санітарно-захисні та 

охоронні зони. При планування приміських зон міст-центрів вирішуються 

спільні завдання для групи населених пунктів: розміщення виробничих об’єктів 

різної спеціалізації (промислові, науково-виробничі, транспортні, складські, 

комунальні); охорона існуючих зелених масивів і водойм, організація мережі 

ландшафтно-рекреаційних територій навколо поселень; організація дорожньо-

транспортної мережі у місцях відпочинку, що знаходяться в зоні впливу 

населених пунктів; здійснення санітарної меліорації і благоустрою територій у 

місцях водозабору, очисних споруд, газорозподільних станцій. Таким чином, 

узагальнюючи вищенаведені характеристики містобудівного значення 

приміських зон та зон впливу населених пунктів, можна зробити важливий 

висновок, що саме міські і сільські поселення, розташовані у цих ареалах, є не 

тільки основою для об’єднання у межах територіальних громад, але й вже 

сьогодні деякі з них функціонують за новими принципами реформування 

місцевого самоврядування. Концептуальні пропозиції щодо розвитку, 

наприклад, Київського регіону і столичного центру м. Києва були сформовані 

таким чином: а) Київ та його приміська зона повинні мати «паритетні 

відносини» свого розвитку; б) територія столиці, її приміська зона та зона 

впливу Києва як міста-центру повинні освоюватись в узгоджені «балансу 

інтересів» кожної складової, а не як «конкурентне середовище» (у земельних 

відносинах, промисловому та інвестиційному розвитку); в) розвиток 

столичного регіону повинен відповідати стратегії «агломеративної моделі» з 

центром міської агломерації у м. Києві. На цій основі повинна бути сформована 

інтегрована планувальна структура міста Києва, його приміської та зони 

впливу, що є стратегічним напрямком створення Київської агломерації. 



 147 

УДК 711.112 

АНАЛИЗ МЕСТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ - ОТПРАВНАЯ ТОЧКА К 

СОЗДАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ 

Бадюл Мария Геннадиевна, канд. арх., доц. каф. Основ архитектуры ПГАСА 

Зерова Анна Олеговна, канд. арх., доц., в.о. зав. каф. Основ архитектуры 
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Внедрение нового архитектурного объекта в сложившуюся городскую 

среду требует детального анализа многих аспектов. Эффективность проектного 

решения зависит от множества факторов, начиная от социальных процессов, 

природно-климатических условий, композиционных особенностей 

сложившейся городской среды и др. В существующей образовательной 

программе вопросу анализа места проектирования уделяется недостаточно 

внимания, часто учебные проекты выполняются на абстрактных площадках, 

анализ ограничивается несколькими аспектами. Это воспитывает неправильный 

подход к проектной работе, в дальнейшем появляются неудачные проекты, 

которые не вписываются в градостроительную структуру, портят облик и 

социальную среду города. Детальный подход к анализу особенно важен для 

проектировании в исторической городской среде. 

На кафедре Основ архитектуры ПГАСА разработана методика 

архитектурного проектирования в учебных курсовых проектах. В ней 

предусмотрены семь этапов: изучение об объекте проектирования, анализ места 

проектирования, эскиз проектного решения, чертежи, подготовка 

презентационного планшета, макетирование, защита работы. Анализ места 

проектирования является важным этапом, детальная проработка которого 

влияет на эффективность конечного результата. 

Учебное проектирование проходит только на реальных площадках в 

системе города. В разработанной методике для работы над курсовым проектом 

предусмотрена выдача 2-3 мест проектирования на группу. Для эффективной 

работы с каждым местом студенты делятся на подгруппы для детального 

изучения отдельных аспектов. 

Происходит фото-фиксация места, зарисовки места проектирования, 

обмеры территории и прилегающих объектов, по которым выполняются 

обмерные чертежи, проводят наблюдение на месте, опрос (при необходимости), 

изучаются документы о месте проектирования и окружающих объектах. 

Необходим анализ по следующим вопросам: функции, которые 

сформировались (и планировались) на территории и в объектах вокруг, 

зонирование территории; историческое и культурное значение окружающих 

объектов, их стилистика; состояние территории и окружающих объектов; 

процессы, происходящие на месте проектирования и вокруг; пешеходные пути, 

узлы и скопления людей; транспортные пути: направления движения, проезды, 

парковки; связь с транспортной структурой города; озеленение территории; 

инсоляция территории; социально-психологическое состояние среды; 

конструкции, материалы, цветовые решения окружающих объектов; объемно-
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пространственные особенности среды - размеры объектов и пространств, их 

композиционное взаимодействие - соразмерность, масштабность, высота; 

геодезические, топологические особенности места (рельеф, почвы) и др. 

Каждый пункт анализа должен заканчиваться выводами, которые формируют 

задание на проектирование – проблемы, достоинства места, задачи. 

Студенты фиксируют полученную информацию в Альбом анализа. По 

обмерным чертежам выполняется макет и 3D-модель места проектирования с 

отображением объектов, которые окружают место, рельефа, озеленения. Макет 

места и трехмерная модель используются в дальнейших этапах 

проектирования. В макет места размещаются эскизный макет, обобщенный 

финальный макет объекта, в защите эскиза и финального проектного 

предложения происходит обоснование решения с точки зрения взаимодействия 

с окружающими объектами. Также на этапе эскиза и в финальной проработке 

выполняются трехмерные модели объекта в окружающей среде, анимация и 

другие приемы, выявляющие особенности проектного предложения, его 

эффективность. 

Сдача работ, выполненных в ходе этапа «Анализ места проектирования», 

выполняется в форме семинара, на котором студенты представляют 

презентацию с докладом о проделанной работе, альбом, макет и 3D-модель 

места. Студенты с преподавателями обсуждают ход анализа, выводы, которые 

сделаны, и задачи, которые необходимо решить в проектируемом объекте.  

Разработанная методика ведения курсового проектирования, в том числе с 

точки зрения внимания к предпроектному анализу и форме его проведения, 

показывает множество преимуществ относительно существующей 

образовательной модели. Выводы анализа влияют на последующее 

проектирование объекта, его оформление, обоснование и презентацию. 

Поставленные требования к выполнению проекта и организация работы учит 

как индивидуальной работе, так и работе в коллективе: координации действий, 

распределению обязанностей и ответственности за групповую работу, 

сплоченности коллектива над решением общей задачи. Также в групповой 

работе происходит подробный, развернутый анализ по разным вопросам. 

В работе над ходом анализа места проектирования, выявлением задач 

происходит консультации преподавателей, но также возможно привлечение 

архитекторов-практиков с консультациями, мастер-классами. Взаимодействие с 

практикующими специалистами способствует ознакомлению с методами 

работы в реальном проектировании, передаче практических навыков о 

проектирования. 

Разработанная методика с детально проработанным анализом места 

проектирования способствует эффективному проектированию. Такой подход к 

проектной работе особенно важен в исторически-сложившихся городах, где 

строительство новых объектов требует большого внимания к исторической 

среде. 
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