МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

На правах рукопису

ЦЕЛУЙКІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 711.4

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА)

18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури

Науковий керівник,
кандидат архітектури, доцент
В.І. КАМЕНСЬКИЙ

Харків – 2015

2

ЗМІСТ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

5

ВСТУП

7

РОЗДІЛ

1.

ОСНОВИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА

МЕТОДОЛОГІЧНІ

ОСОБЛИВОСТЕЙ

АРХІТЕКТУРИ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКОВА

15

1.1. Сучасний стан досліджуваності особливостей архітектури
медичних закладів Харкова

15

1.2. Фактори, що впливають на розвиток особливостей
архітектури медичних закладів

26

1.3. Методика дослідження

29

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1

36

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ З
ЧАСІВ

ЗАСНУВАННЯ

МІСТА

ДО

РОКІВ

ФОРМУВАННЯ

КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН ХАРКОВА (1654-1917 РР.)

37

2.1. Архітектура медичних закладів Харкова у часи виникнення
та формування міста (1654-1765 рр.). Архітектурні традиції
Слобожанського хатнього типу будівель

37

2.2. Особливості архітектури медичних закладів, у період
намісництва та губернський період (1765-1869 рр.)

41

2.2.1. Прояви рис українського бароко в архітектурі
медичних закладів Харкова

41

2.2.2. Формування архітектури медичних закладів у
класицистичному стилі
2.3.

Архітектура

43
медичних

закладів

Харкова

у

період

формування капіталістичних відносин (1869-1917 рр.)

54

2.3.1. Використання класичних форм в архітектурі
медичних закладів Харкова (1869-1917 рр.)

54

3

2.3.2.

Архітектура

медичних

закладів

у

формах

«неостилів» та еклектики (1869-1917 рр.)

61

2.3.3. Особливості архітектури медичних закладів у стилі
модерн (1912-1916 рр.)

76

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2

87

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКОВА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1918 – 1990 ТА 1991 - 2015 РР.)

93

3.1. Особливості архітектури медичних закладів Харкова у
столичний період (1917 - 1934 роки)

93

3.2. Архітектура медичних закладів Харкова у передвоєнні
роки (1935-1941рр.)
3.3.

Розбудова

100
медичних

закладів

Харкова

у

період

післявоєнного відновлення (1943-1959 рр.)

101

3.4. Особливості архітектури медичних закладів Харкова
періоду завершення формування Харківської агломерації (1951 - 1991

103

рр.)
3.5. Архітектура медичних закладів у період незалежності
України (1992-2015 рр.)

110

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3

111

4. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ХАРКОВА

119

4.1. Визначення основних передумов, факторів та вимог, які
формують особливості архітектури медичних закладів

119

4.2. Класифікація архітектурної стилістики медичних закладів
Харкова, побудованих з часів заснування міста до сьогодення

134

4.4. Структурна модель механізму формування особливостей
архітектури медичних закладів Харкова

136

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4

142

4

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

145

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

150

ДОДАТОК А. ВПРОВАДЖЕННЯ

166

ДОДАТОК Б. ВИДИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗАКЛАДІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

171

ДОДАТОК В. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО РОЗДІЛУ 2

173

ДОДАТОК Г. ІЛЮСТРАЦІЇ ДО РОЗДІЛУ 3

193

5

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Медичний заклад, за визначенням державних будівельних норм
України – це спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, у якому
особам з тими чи іншими захворюваннями надається повний спектр
медичних послуг, включаючи діагностику, лікування та реабілітацію після
перенесених захворювань. За профілем лікарні діляться на багатопрофільні з
відділеннями за різними медичними спеціальностями та однопрофільні чи
спеціалізовані [66, с. 54]. Особливу групу серед багатопрофільних лікарень
складають інфекційні лікарні.
Лікарні, що використовуються для викладання або в наукових цілях,
являються клінічними; ті що входять до складу вищих медичних учбових
закладів та науково-дослідних закладів – клініками [66, с. 49].
Медичні заклади містять в себе заклади охорони здоров’я первинної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги.
Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я
формується відповідно до поточних та прогнозованих потреб населення у
різних видах медичної допомоги з урахуванням регіональних демографічних,
соціально-економічних,

клімато-географічних,

медико-соціальних

особливостей, стану та перспектив розвитку транспортної інфраструктури.
Особливості архітектури медичних закладів, на думку автора,
представляють собою характерні властивості , що відрізняють архітектуру,
зовнішній вигляд та архітектурно-художню виразність, об’ємно-просторову
організацію та засоби розміщення будівель медичних закладів від решти
будівель іншого функціонального призначення. Особливості формування
архітектури медичних закладів в контексті дослідження розглядаються
автором як складна система, що включає ряд містобудівних, архітектурнопросторових та функціональних елементів.
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Місто(за Гутновим) – тип середовища, або способу життя [42, с. 99],
складна дисипативна соціально-територіальна система, розвиток якої носить
імовіросний характер.
Міське середовище – це середовище мешкання та виробничої
діяльності людей, природний і створений людьми штучний матеріальний світ
– сукупність природних, техногенних, соціальних та економічних умов
життя, що існують у місті. Міське середовище можна розглядати як
сукупність

фізичного

(матеріального)

і

духовного

(нематеріального)

просторів, які включають саме місто і володіють природними і соціальноекономічними особливостями внутрішньої структури, динаміки, еволюції. Це
специфічне просторове поле, конфігурація якого визначає характер споруд,
які входять до нього.
Споруда розглядається як компонент міського простору, яка не має
сенсу поза межами цього простору, а місто – як цілісний простір, в кожній
його точці і в кожен момент часу, який розмірний реальній діяльності
людини [43, с. 27].
Міська система – це просторова форма розселення будь-якого
таксономічного рангу, що склалася навколо урбанізованого ядра: автономне
місто,

міська

агломерація,

урбанізований

район,

урбанізована

зона,

мегалополіс (по К.Ю. Півоварову) і володіє рядом фундаментальних
властивостей (по Е.Н. Перцику): ієрархічною організацією, просторовою
нерівномірністю, просторовою взаємодією, динамічністю.
Каркас міської системи – провідна структуроутворююча частина
міської

системи.

Каркас

формують

головні

транспортні

магістралі,

комунікаційні вузли, а також пов'язані з ними споруди загальноміського
значення [88, с. 112].
Містобудівний вузол – функціональний, або композиційний фокус
містобудівної системи [88, с. 114].
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Невід’ємною складовою обличчя
міста є архітектура медичних закладів. Розвиток національної системи
охорони здоров’я України взагалі та зокрема у місті Харкові, проведення
масштабних реформ медичної галузі пов’язані на здійснення значних змін її
структури.

Однією

із

найважливіших

проблем

стає

приведення

функціональних властивостей архітектури медичних закладіву відповідність
до змін, що відбуваються. Медичні заклади будувалися, виходячи із
збільшення потреби в них, на протязі тривалого часу. При цьому
змінювалися підходи до організації медичної допомоги, умови існування
медичних закладів в межах міста, наслідком чого були відповідні зміни їх
архітектури.
Медичні заклади є невід’ємною частиною соціальної інфраструктури
міста, у якій вони посідають своє, тільки їм притаманне місце в об’ємнопросторовому середовищі. Розміщуючись переважно у щільній тканині міста,
заклади медичного обслуговування стимулюють розвиток нових елементів
містобудівного каркасу.
Ставлення до особливостей архітектури медичних закладів, до їх
художньої виразності змінюється з бігом часу. Тому аналізувати приклади
будівель медичних закладів треба разом із класифікацією їх за часовим
принципом, розглядаючи у взаємозв’язку з соціально-економічними та
планувальними етапами розвитку міста. Це надає можливість виявити
основні тенденції збереження, руйнування, перетворення особливостей
архітектури. Такий підхід дозволяє скласти новий погляд на сьогоднішні
потреби міста з урахуванням вимог медичної галузі та можливостей
реалізації перспективних програм збереження здоров’я населення.
Питання дослідження особливостей архітектури медичних закладів
відповідає контексту розпочатої Комітетом економічних реформ при
президенті України програми реформування системи охорони здоров’я.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 р. №1724-р
затверджено Програму економічних реформ, в межах якої суттєвій
реформації підлягала і медична галузь. Основні напрями цих перетворень
були підтверджені Коаліційною Угодою Верховної Ради України (VIII
скликання, 2014) та «Національною стратегією побудови нової системи
охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025» [120, с.22-26].
В цих умовах утворення підходу до особливостей формування
архітектури медичних закладів на прикладі міста Харкова видається
обґрунтованим.
Велика кількість досліджень, присвячених архітектурі міста, значна та
добре збережена архівна база дають змогу всебічно дослідити процес
формування

особливостей

архітектури

медичних

закладів

Харкова.

Проаналізовані загальнотеоретичні дослідження у галузі історії архітектури
та містобудування: А.В. Іконнікова, С.О. Хан-Магомедова, О.В. Орельської,
І.А. Височина, М.А. Вотінова. Архітектурною типологією та плануванням
медичних закладів займалися: Р.У. Аллен, Дж.Л. Бишоп, П. Бландела, Т.О.
Буличова, Т.В. Зюзіна-Зінченко, К.Ю. Підгірняк. Проаналізовані роботи
щодо

функціонально-структурного

аналізу

та

типологічним

основам

проектування Г.Г. Азгальдова, І.Г. Лежави, Т.Ф. Саваренської. Вивчено
публікації з організації роботи медичних закладів, інженерно-технічного
оснащення М.С. Богуславського, Р. Гопкінсона, І. Капустіна, С.Е. Квасова,
А.Б. Петровського, А.В. Разумовського.
Теоретичною базою дослідження виступили публікації таких авторів:
- ерго-дизайнерський підхід до питань формування архітектурного
середовища спеціалізованих медичних закладів наданий у роботах
В.П. Мироненка, О.В. Мироненко, С.В. Бодні, Я.С. Родик;
- теоретичні

та

практичні

питання,

що

стосуються

аналізу

містобудівних систем, розглядалися у дослідженнях К. Лінча, О.Е.
Гутнова, С.Л. Глазичева; формування вузлів міської структури –
І.В.Древаль, С.А. Колеснікова;
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- застосуванням системного аналізу до архітектурних і містобудівних
систем займалися, зокрема, Ю.П. Сурмін, Г.І. Лаврик;
- залучено матеріал досліджень з історії Харкова, які належать
сучасникам періоду будівництва медичних закладів на рубежі ХІХ та
ХХ століть Д.І. Багалія та Д.П. Міллера;
- дослідницькі підходи до пам’яток архітектури Харкова розглянуто у
працях

харківських

В.І. Каменського,

архітекторів:

І.Н.

О.П.

Лаврентьєва,

Буряка,

В.Й.

Кравця,

О.Ю. Лейбфрейда,

В.Є.

Новгородова, В.П. Мироненка, В.О. Реусова, О.О. Тіца, О.М.
Фоменко, К.Т. Черкасової, С.Г. Чечельницького, Ю.М. Шкодовського,
О.В. Шила;
- закордонний досвід архітектурно-просторової організації медичних
закладів, як елементів формування середовища міста, висвітлено у
працях низки архітекторів: К. Шермера та Ф.Меусера, Х. Нікла та
Х.Никл-Веллер.
Виходячи з аналізу дослідженості питання, можна зробити висновок,
що

головна

увага

загальнотеоретичних

дослідників
питань

сконцентрована

формування

на

особливостей

вирішенні
архітектури

медичних закладів, або на організації архітектурного середовища медичних
закладів певного фахового напрямку. Водночас, розробка питань формування
особливостей архітектури медичних закладів великих міст виявилася
недостатньо дослідженою. Цей брак досліджень необхідно виправити,
зважаючи на той незаперечний факт, що медичні заклади грають вагому роль
у формуванні архітектурного середовища міста.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної теми кафедри
містобудування

та

урбаністики

архітектурного

факультету

ХНУБА:

«Удосконалення структури архітектурного середовища сучасних міст»
(державний реєстраційний номер РК №0114U002453), яка проводиться під
керівництвом професора, доктора архітектури, ректора ХНУБА Ю.М.
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Шкодовського, та в руслі загальноукраїнської програмі економічних реформ
(Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я №2801ХІІ за станом на 01.06.2015 р.).
Метою дослідження є виявлення принципів, за якими формувалася
архітектура медичних закладів Харкова, а на основі виявлених принципів –
розроблення структурної моделі формування архітектури медичних закладів,
а також визначення можливих напрямків застосування та розвитку даної
моделі.
Для досягнення зазначеної мети в роботі визначені наступні завдання
дослідження:
1) визначити

природу,

склад

та

зміст

передумов

формування

особливостей архітектури медичних закладів;
2) проаналізувавши досвід проектування та будівництва медичних
закладів в Україні та в світі, визначити загальні принципи
формування архітектури медичних закладів; виявити чинники, які
визначають специфіку формування архітектури медичних закладів
відносно інших типів будівель та споруд;
3) виявити фактори та проаналізувати вимоги, що визначають такі
характеристики медичних закладів, як місце їх розташування на тлі
забудови міста та зовнішній архітектурний вигляд, а також ті, що
впливають

на

прийняття

проектних

рішень

щодо

об’ємно-

планувальної організації медичного закладу;
4) дослідити, як особливості архітектури медичних закладів Харкова
змінювалися з бігом часу; встановити характер діючих причин, що
впливали на такі зміни;
5) на основі прийнятої класифікації будівель та споруд медичних
закладів

за

характерних

стильовими
харківських

напрямками
прикладів;

провести

класифікацію

проаналізувати

роль

регіональних чинників на формування особливостей архітектури
медичних закладів міста Харкова з часів заснування міста до
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сьогодення;
6) створити структурну модель формування особливостей архітектури
медичних закладів Харкова, яка б відображала їх історичний
розвиток;
7) проаналізувати виявлені особливості архітектури медичних закладів
з точки зору їх складу, загальної структури та змісту; взаємодії
особливостей, що належать різним структурним рівням; внутрішніх
та зовнішніх зв’язків, що формують систему цих особливостей, з
урахуванням визначених періодів її розвитку в часі;
8) виявити

місцеву

специфіку,

що

визначає

конкретний

склад

особливостей архітектури медичних закладів Харкова на різних
етапах розвитку.
Об’єкт дослідження – архітектура будівель та комплексів медичних
закладів міста Харкова.
Предмет

дослідження

–

процес

та

механізми

формування

особливостей архітектури медичних закладів Харкова, що складалися в ході
історичного розвитку галузі, та відобразилися у сукупності медичних
закладів на території міста як у важливій складовій його художньоархітектурної спадщини.
Межі

дослідження.

Вибір

об’єкту

дослідження

територіально

обмежений кордонами міста Харкова. Хронологічно дослідження охоплює
час від заснування міста з 1654 р. до сучасного часу.
Методика дослідження Методика роботи заснована на побудові
процесу досліджень в межах системного підходу. Відповідно до мети і
завдань

дослідження,

необхідно

розглянути

особливості

архітектури

медичних закладів міста в їх історичному розвитку як складну систему, що
розвивається, маючи свій генезис, визначений основними етапами розвитку
міста.

Вказана

детермінують

система
ії

відчуває

еволюційний

вплив
хід.

визначених

Основні

факторів,

елементи

що

системи,

характеризуються великим масивом архітектурних об’єктів та природного
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оточення.

Методологія

системного

аналізу

включає

виявлення

всіх

системоутворюючих зв'язків, відносин, чинників та конструкцій.
Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у тому, що:
1.

Вперше сформульовані принципи, на основі яких формується

архітектура медичних закладів Харкова;
2.

Побудована теоретична структурна модель, яка встановлює

тотожність архітектури медичних закладів Харкова та інших міст світу, а
також виявляє особливості, притаманні архітектурі медичних закладів
Харкова;
3.

Виявлена структура, що є основою системи формування

архітектури медичних закладів, її основні елементи та зв’язки, що виникають
під час існування життєдіяльності великого міста;
4.

Вперше введено в науковий обіг історико-культурне знання про

систему механізму формування архітектури медичних закладів Харкова;
5.

Вперше

проаналізований

у

часі

процес

взаємодії

інтернаціонального та національного в архітектурі медичних закладів
Харкова, описаний механізм їх взаємодії у формуванні цілісного зовнішнього
архітектурного вигляду.
Практичне значення дисертації полягає у тому, що:
1.

Результати дослідження доповнюють існуючі відомості про

розвиток архітектурного середовища міста, зокрема Харкова. Результати
дослідження застосовані у навчальному процесі (лекційних курсах з
урбаністики,

основ

містобудування,

курсовому

проектуванні)

та

як

доповнення до комплексних досліджень по історії архітектури України та
Харкова.
2.

Результати

дослідження

використовуються

у

створенні

нормативів та методичного забезпечення проектування медичних закладів
Харкова у сучасних умовах.
3.

Основні положення дисертації використовуються для виявлення

потенціалу міста щодо можливості реконструкції існуючих та будівництва
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нових медичних закладів;
Сформульовані рекомендації використовуються для складання

4.
нового

історико-архітектурного

опорного

плану

Харкова,

під

час

розроблення нового генерального плану та розширення списку об’єктів, що
потребують охорони, також застосовуються в якості містобудівного
обґрунтування для внесення відповідних змін до існуючого зонінгу міста
Харкова.
5.

Структурна модель, принципи формування архітектури медичних

закладів використовуються проектними організаціями та установами при
проектуванні, будівництві та реконструкції медичних закладів на території
міста Харкова.
6.

Натурні

дослідження,

зібраний

літературний

матеріал

та

результати аналізу дають змогу обґрунтовано проводити реставраційні
роботи пам’яток архітектури – медичних закладів, розробляти архітектурнореставраційні

завдання

для

реконструкції

та

робіт,

пов’язаних

із

реставрацією пам’ятників архітектури;
Особистий внесок здобувача. Результати виконаного дослідження
одержані особисто автором. У публікації [77], що написана у співавторстві,
здобувачем проаналізовано формування структури архітектурного простору
медичних закладів Харкова в період з XVIIІ сторіччя до падіння Російської
імперії. Інші публікації були виконані автором особисто [143, 144, 145, 146,
147, 148].
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки
дисертації

були

Всеукраїнській

висвітлені

і

отримали

науково-технічній

позитивну

конференції

оцінку на

«Архітектура,

V-ій

екологія,

інновації (розумні технології)» (2014 р.). Результати дисертаційної роботи
використовуються при розгляді та узгодженні проектів, детальних планів
територій окремих об’єктів, проектів містобудівного розвитку історикокультурної зони міста та реконструкції об’єктів архітектурного надбання.
Результати дослідження також застосовані в архітектурних частинах
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відповідних видів документації ТОВ «ХАРКІВБУДНІПРОЕКТ» (м. Харків):
при розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію ДУ
«Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України» по
вул. Пушкінській, 14-16, 2013 р.; при виконанні передпроектних робіт на
проведення

капітального

лабораторного

ремонту

корпусів ДУ

адміністративно-лабораторного

«Інститут проблем ендокринної

та

патології

ім.В.Я. Данилевського НАМН України» по вул. Артема, 10, 2013 р.; при
проведенні робіт по обстеженню будівельних конструкцій приміщень клініки
«САНА» по вул. Пушкінській, 43. Основні результати дисертаційної роботи
впроваджені у науково-дослідну та навчальну роботу кафедри соціальної
медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної
академії післядипломної освіти (ХМАПО), внесені до тематичних планів для
курсового і дипломного проектування на архітектурному факультеті ХНУБА.
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 статей у
наукових фахових виданнях. З них 6 статей є одноосібними. Одна стаття
опублікована у зарубіжному збірнику наукових праць.
Структура й обсяг роботи. Робота складається зі словника термінів,
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг роботи – 204 сторінки, з них 135 сторінок
основного тексту, 11 сторінок графоаналітичного матеріалу (рисунків та
таблиць), список використаних джерел – 12 сторінок (168 позицій), 36
сторінок додатків.
.
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РОЗДІЛ І
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ ХАРКОВА
1.1. Сучасний стан досліджуваності особливостей

архітектури

медичних закладів Харкова
Медичні заклади дуже різноманітні за призначенням та існують за
широкою номенклатурою типів. В залежності від контингенту населення, що
обслуговується, медичні заклади розділяються на обласні, міські, районні та
сільські. Проектування нових та реконструкцію вже існуючих будівель та
споруд усіх типів медичних закладів незалежно від їх підпорядкування та
форми власності нормуються вимогами ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі та
споруди. Заклади охорони здоров’яіз змінами та доповненнями [66, с.5, с.37].
Види будівель та споруд медичних закладів на теперішній час в Україні
наведені у Додатку Б.
Законодавчі основи медичної галузі, системи охорони здоров’я, вимоги
що висуваються державою до медичних закладів, визначення загальної
структури медицини закріплено у Законі України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» [67, с.5].
Ключовими питаннями при проектуванні та будівництві медичного
закладу є знаходження загальної композиційної схеми, вибір оптимального
об’ємно-просторового рішення, виконання технологічних потреб [7, с. 491].
Аналізу

композиції

існуючих

будівель

лікарень

та

поліклінік

присвячений ряд досліджень спеціалістів-архітекторів. Уніфікація палатних
відділень багатопрофільних лікарень надає можливість гнучко реагувати на
можливі умови, що змінюються. Це дозволяє передбачати функціональні
зміни при проектуванні медичних закладів на період до 35-40 років. До таких
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висновків дійшли дослідники Чеберьова О.М. [150, с.253-259], Буличова Т.А.
[33, с.38]. Аналогічні положення пропонує Т. Пашинцева [109, с.17].
Пошуку

нових

методів

типового

проектування

лікарень,

що

дозволяють прогнозувати та вирішувати завдання щодо розширення закладів,
в тому числі, завдяки методу «модульного проектування», присвячені
дослідження Подчаска-Вишинської В., Рощіна А. [112, с.85-89].
Основи архітектурного проектування будівель, в тому числі і
медичного призначення, загальні об’ємно-плануванні рішення викладені у
книгах Орловського Б.Я. [106, с. 256-258], Степанова Н.І. [129, с. 345-347],
Черняк Л.І. [153, с. 157]
Формування об’ємно-просторового середовища повинно задовольняти
визначеній функції. Основи функціональної організації об’ємно-просторової
структури, типи планування приміщень, тектонічна та естетична організація
об’ємно-просторової структури медичних закладів, як будівель громадського
призначення викладені у працях А.А. Тіца. Велика увага приділяється
пропорціонуванню

та

засобам

архітектурної

композиції.

Основні

композиційно-просторові схеми типів будівель: централізований тип будівлі
(усі групи приміщень знаходяться всередині одного, головного об’єму;
зв'язок між ними – внутрішній. Основний розвиток об’єму – за вертикаллю);
блокований тип будівлі (основні групи приміщень розташовані в окремих
блоках, пов’язаних між собою опалювальними переходами); павільйонний
тип (окремі групи приміщень пов’язані критими неопалюваними переходами
чи майданчиком. Основний розвиток об’єму – по горизонталі) [107, с.212].
Вимоги, що висуваються до чистих приміщень за вимогами стандартів
ІСО [154, с. 7; 155, с. 12], питання відокремлення та забезпечення
комфортних

умов

у

медичному

закладі

інженерними

мережами

теплопостачання, вентиляції та кондиціонування за європейськими нормами
наведені у відповідних стандартах якості ІСО. Цієї проблематиці присвячена
книга під редакцією Федотова А.Е. Чистими приміщеннями вважають ті, у
яких рахункова концентрація зважених у повітрі (аерозольних) часток та
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число мікроорганізмів підтримується у визначених межах. Розміри таких
часток складають від 0,005 до 100 мкм. Велика увага приділяється
особливостям підтримки та визначення показників чистоти, специфічним
потребам до контрольних приборів [154, с. 2; 155, с. 315].
Проблеми прав пацієнта, з точки зору українського суспільства, як
результат соціологічного дослідження надані у публікації Глуховського В.
[41, с. 59-60] . Для оцінки існуючої в українському суспільстві готовності до
прийняття європейських норм було проведено соціологічне дослідження
методом анонімного анкетування серед 1800 пацієнтів у віці від 21 до 60
років. За цими даними, наприклад, 60% респондентів вважають, що їх права
були порушені чи обмежені, а 56,7% з них відповіли, що порушення
відбулися у медичному закладі, що пов’язано із недостатністю інформації о
правах пацієнта, засобах їх захисту. Більш того, 84,1% відмітили, що з
виникненням захворювання у любої людини виникає необхідність у
додатковому захисту своїх прав пацієнта.
Історичний

погляд

на

розвиток

у

європейських

країнах

та

Великобританії архітектурної справи при будівництві благодійних закладів,
лікарень, дитячих притулків та богаділень зокрема, наведений у книгах
В.Л.Глазичева [37, с. 156; 38, с. 599-600; 39, с. 78; 40, с. 97].
Теоретичні та практичні питання, що стосуються аналізу містобудівних
систем, розглядалися в дослідженнях К. Лінча, О.Є. Гутнова, В.Л. Глазичева,
Р. Арнхейма, К.Б. Когана, І.Г. Лежави, І.О. Фоміна, А.В. Іконнікова, З.Н.
Яргіної; формування вузлів міської структури – І.В. Древаль, С.А.
Колесніковим.
І.Г.Лежава виділив важливі якості простору: архітектурний простір,
особистий простір, простір колективної діяльності, і вони розглядаються як
найважливіша форма організації людського життя. У просторі переміщення
людини є суттєвими композиційні характерні розміри, конфігурація,
пропорції, суттєві такі поняття, як «вузький» та «широкий», «високий» та
«низький» [86, с. 11].
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Вивченням системного аналізу, дослідженням архітектурних систем
займалися Н.М. Демин, Ю.П. Сурмін, Г.І. Лаврик [47, с. 165; 84, с. 123; 130,
с. 314].
Поетапний аналіз архітектури, в тому числі і лікувальних закладів, у
європейських країнах, продемонстрований у книзі В. Коха [81, с. 357-359].
При розгляді європейського попиту проектування та будівництва
медичних закладів важлива інформація була надана у працях Кристофа
Шермера та Філіпа Меусера [164, с. 15; 165, с.13]. Це питання формування
архітектури лікарень у Німеччині, що дуже доречно, оскільки Харків має
тісні зв’язки із наукою та культурою Німеччини, що зародилися ще в період
започаткування роботи Харківського Університету, тому порівняння із
зразками медичних закладів Німеччини потребує уваги.
У своїй книзі професор Ханс Нікл разом із Христиною Никл-Веллер
відмічає, що фундаментальними елементами проектування, які визначають
якість архітектури лікарень є співвідношення із раніше побудованими
будівлями та міською забудовою, конструктивна та технологічна єдність,
планування та організація приміщень. Люди повинні залишатися відправною
крапкою всього. Якими би не були функціональні потреби, необхідно
залишати деяку свободу планування та розвитку своїх концепцій [166, с. 47].
Європейські вимоги соціуму до системи охорони здоров’я, питання
підтримки та дотримання прав пацієнтів при впровадженні реформування
галузі розглядалися на Міжнародних конференціях міністрів охорони
здоров’я у Амстердамі, Страсбурзі та у Варшаві [46, с. 150; 133, с. 18; 163, с.
12; 167, с. 12]. Рекомендації щодо дотримання прав пацієнтів наведені у
матеріалах Міжнародних конференцій з питань охорони здоров’я у
Будапешті [168, с. 9].
Питанням планування та нормування лікарняних будівель присвячена
робота Мартиненка А. Відмічено, що у європейських країнах будують
переважно

приватні

лікувальні

заклади

як

доходні

підприємства.

Будівництво нерентабельних сільських лікарень різко відстає від потреби в
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них. В більшості випадків нове будівництво ведеться за індивідуальними
проектами. Паралельно створюються лікарні здешевленого типу, що
належать муніципальним, релігійним та філантропічним організаціям: а)
малий та середній стаціонар із діагностичною частиною та амбулаторією; б)
великий медичний центр (університетська клініка) із діагностичним
відділенням, фізіотерапевтичними кабінетами, поліклінікою та учбовими
приміщеннями; в) так звані центри здоров’я із діагностичним відділенням
(лабораторія, кабінети). Поліклініки, як правило, входять до складу
лікарняних закладів. Закордонні лікарні можливо розділити на три головні
групи: а) загальні лікарні з відділеннями за різними спеціальностями, із
виділенням особливих корпусів чи лікарень для інфекційних, нервових,
онкологічних хворих; б) лікарні для лікування хронічних хворих та
одужуючих, для останніх будують окремі корпуси із особливими умовами; в)
лікарні з функціями попереджувального лікування [90, с. 192-194].
При будівництві лікарень перевага надається лікарням середньої
величини (від 300 до 600 ліжок). Замість окремих відділень прийнято
будівництво моноблочних будівель з обмеженою кількістю окремих
допоміжних функцій будівлі. Частіше поверховість таких будівель складає 710 поверхів, загалом, у Європі висота лікарняних будівель не перевищує 1214 поверхів. Перевага висотних композицій – це економія у площі та
капітальних

витратах,

експлуатаційних

витратах,

в

обслуговуючому

персоналі; найгарнішій зв’язок із обслуговуючими відділеннями, що
розташовані на перших поверхах; зручність для лікарів та пацієнтів.
Застосовується і міжблочне будівництво, коли різні секції та служби
розміщені на окремих поверхах, у горизонтальному напрямку, чи інакше у
вертикальному напрямку по різноманітних видах захворювань. Також
використовується і павільйонна система, коли низка окремих будівель
з’єднюється між собою. Така система має недоліки: важкість пересування
хворих у діагностичні та лікувальні кабінети, доставки їжі у палати.
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У країнах Європи середньою нормою обслуговування лікарні
приймається близько 50 км. Вважається, що поширення автомобільного
транспорту дозволяє збільшувати радіус лікарняного обслуговування.
Державне нормування при будівництві медичних закладів підтримується не у
всіх країнах. Найбільш обов’язковому будівельному нормуванню схильні
медичних заклади Франції та Німеччини [90, с. 165].
Перші згадки про існування медичних закладів відносять до періоду
заселення території Слобожанщини, це часи середини ХVІІ ст. Питання
загального

архітектурного

образу,

об’ємно-планувальної

структури,

композиції та архітектурно-художнього вирішення народного житла, в тому
числі і медичних закладів розглянуті у працях Самойловича В., Соломонова
М. та Хохла Ю.[122, с. 217; 123, с. 138].
Для визначення типу структурної організації системи та опису ії
ідеальної схеми медичного закладу у працях О.І. Кириченко прийняті
наступні пари співвідношень: співвідношення корисного та прекрасного,
утилітарної (конструктивної) та художньої форми; співвідношення форми
зовнішнього об’єму та внутрішньої структури; взаємозв’язок людини та
архітектурного об’єкту (точка зору на об’єкт, що надає максимально повне
уявлення про нього, та час, необхідний для сприйняття); взаємозв’язок між
окремим будівлями, будівлею та ансамблем, ансамблем та міським
середовищем [79, стр. 10].
У

своїй

монографії

Буличова

Т.А.

надає

основні

принципи

проектування центральних районних лікарень з урахуванням формування
загальних принципів таких районних лікарень, що відповідають вторинній
формі надання медичної допомоги [33, с. 98, 103].
Принцип

взаємозв’язку

зовнішнього

вигляду

будівлі

та

його

призначення тією чи іншої мірою відобразився в архітектурі будівель
лікувальних закладів середини ХІХ ст., як згадував А.Л. Пунін[117, с. 156].
Це характерно не тільки для Петербурга, а і повсюдно для території
Російської імперії згаданого періоду. Будівлі лікарень, що побудовані у цей
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час в планувальному та конструктивному відношенні були більш досконалі,
ніж забудова попередніх часів, це надало можливість їм успішно
функціонувати на протязі багатьох десятиріч [117, с. 164].
Питання принципів формування мережі, методика розрахунку та
типології поліклінічних закладів (на прикладі величезних радянських міст)
були розглянуті у роботі Чучмарьової О.З., де були запропоновані 2 основних
варіанта об’ємно-планувальних рішень поліклінік: схема композиції з
розвинутим планом будівлі, що доцільна для застосування на вільних
майданчиках; схема із компактним планом для розміщення будівель у
районах із забудовою, що вже склалася [156, с. 18]. Також в роботі наведений
комплексний метод розрахунку варіативної типології поліклінічних закладів,
що активно застосовувався при визначенні номенклатури проектів для
основних типів поліклінічних закладів з визначенням їх оптимальної
потужності та функціональної структури, що виражена у кількості
спеціалізованих лікарських кабінетів чи відділень.
У роботах Круковської І.М. розглядалися принципи функціональної
організації

та

об’ємно-планувальної

структури

великого

клінічного

комплексу, що є необхідним компонентом медичного вузу, та забезпечує
практичну підготовку майбутніх лікарів та науково-дослідницьку роботу
клінічних кафедр [83, с. 21].
У своїй роботі “Принципи формування типів та об’ємно-планувальних
структур

лікарень

відновлювального

лікування»

Архангельська

А.О.

запропонувала можливість вирішення композиційної схеми будівлі двома
основними прийомами: центральне розташування комплексу відділень
відновлювальної терапії по відношенню до палатних корпусів та відкрита
система планування, що додає подальший розвиток як стаціонару, так і
лікувальним службам [4, с. 12]. В плануванні палатних відділень
рекомендовано групування приміщень за зонами, наприклад: зона хворих –
зона процедур - зона їдальні та транспортного вузла – зона персоналу. У
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лікувальному комплексі групуються разом відділення ЛФК та масажу та
відділення фізіотерапії; відділення трудотерапії та психотерапії [4, с. 13].
На прикладі міста Києва Підгірняк К.Ю. була проаналізована
архітектурно-планувальна

організація

міських

поліклінік.

Головними

вимогами до розвитку системи поліклінічного обслуговування найкрупніших
міст визначені: поетапна диференціація надання медичної спеціалізованої та
вузькоспеціалізованої допомоги населенню з метою організації повноцінних
функціональних одиниць; поєднання етапів поліклінічного обслуговування з
елементами генерального плану міста; забезпечення нормативних радіусів
доступності, тому пропонується трьохрівнева організація мережі поліклінік в
найкрупніших

містах.

Для

кожного

рівня

формуються

відповідні

функціонально-планувальні структури, що створюють поліклінічний заклад з
різними зонами обслуговування [111, с.16].
Формування мережі і типів лікувально-профілактичних закладів в
сучасних соціальних умовах великого міста (на прикладі м. Полтави)
розглянуто Русіним В.В., де запропоновані прийоми проектування нових і
реконструкції існуючих лікувально-профілактичних закладів [121, с. 9].
Методи

«попереджувальних

реконструкцій»,

що

запропоновані

Шаповаловим В.Ф., мають на увазі системне формування сукупності
об’ємно-планувальних, конструктивних, інженерних та функціональнотехнологічних характеристик елементів медичного закладу с метою
подальшої

поетапної

архітектурної

модернізації,

інтенсивної

або

екстенсивної. За складом та складністю ремонтно-будівельних робіт
виділяються

такі

види

інтенсивної

архітектурної

модернізації,

що

здійснюються без зміни габаритів будівлі: влаштування необхідних
додаткових приміщень шляхом пристосування під них частин приміщень, що
маються в наявності; реструктуризація за рахунок зменшення місткості;
корінне внутрішнє перепланування. Функціональна адаптація розглядається
як пристосування існуючої будівлі для профільного використання у
відповідності із зміненими функціональними та нормативними потребами.
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Пристосування

такого

типу

може

здійснюватися

за

допомогою

реконструктивних заходів любого виду: прибудова, надбудова [157, с.23].
Загальні

принципи,

основні

напрямки

та

головні

постулати

проектування лікарень у радянський період розкриті у книгах керівництвах з
проектування та обладнання лікарень [7, с. 218; 101, с. 12; 102, с. 14; 103,
с.18; 106, с.165; 107, с. 13]. Основні методики проектування медичних
закладів за типовими схемами викладені у книзі Бархіна Б.Г. [26, с. 120].
Дослідження питань впливу містобудівних факторів на медичні
заклади описані у працях Шимко В.Т.[158, с. 132]. Цей автор також приділяє
велику увагу формуванню архітектурного середовища при проектуванні
громадських будівель з урахування архітектурної кліматології [159, с. 93].
Важливо, що будівля, призначена для розміщення медичного закладу,
повинна відповідати дуже великому переліку вимог, що висуває не тільки
його функціональна спрямованість. Велике значення для пацієнтів та
медичного персоналу грають питання системи мислення, культурні звички та
звичаї. Філософські аспекти задоволення цих вимог широко розглянуті у
роботі Фуко М. [138, с. 255]
Ергономічні аспекти в архітектурі різноманітних будівель та споруд, в
тому числі і медичних закладів широко розглянуті у роботах В.П.Мироненка.
Це винаходження ергономічних принципів архітектурного проектування,
питання гуманізації архітектурного середовища, формування теоретичних
основ архітектурної ергономіки як наукового напрямку, розгляд ергономіки
та норм проектування [92, с.38; 93, с.29; 94, с.102; 95, с.90; 96, с. 28; 97 с.9598; 98, с.12-13; 99 с. 179].
Ерго-дизайнерський

підхід

питань

формування

архітектурного

середовища лікувальних закладів розглянутий у дисертаційній праці на
здобування наукового ступеню кандидата архітектури С.В. Бодні. Аналіз
попиту країн Європи, США, Росії та України надав можливості автору
визначити тенденції розвитку лікувальних закладів у розвинутих країнам
світу: гуманізація архітектурного середовища та лікувальних процесів,
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стандартизація лікувальних процесів, використання лікувального конвейеру,
інформаційних

та

телемедичних

технологій,

світокольорового

конструювання [29, с. 78-80].
Ерго-дизайнерський

підхід

розглянутий

при

формуванні

архітектурного середовища реабілітаційних центрів для людей з синдромом
аутизму в праці Мироненко О.В [100, с. 117-120]. При проектування
сучасних ергономічних лікувальних комплексів повинні реалізовуватися
наступні підходи: архітектурно-планувальні рішення повинні забезпечувати
можливість реалізації сучасних медичних та інформаційних технологій та їх
мобільного поновлення; підвищення ефективності лікувальних комплексів
повинно суміщатися із підвищенням використання високотехнологічного
медобладнання; підвищення ефективності лікувальних технологій повинно
включати проведення системного та ергономічного аналізу лікувальнодіагностичних процесів, пошук способів зниження.
На

основі

соціологічного

розробленої

дослідження

методики

«Оцінка

проведеного

бажань

та

пілотажного

настрою

пацієнтів

лікувального комплексу» підтверджена гіпотеза про можливі фактори, що
знижують якість архітектурного середовища, що визивають психофізичний
напругу пацієнтів: недостатня психологічна комфортність , невідповідність
нормам параметрів оточуючого мікроклімату, безликість інтер’єрів зон
комунікацій, лікувальних кабінетів та палат. Частково підтвердилась інша
гіпотеза про невідповідність бажаного та дійсного (потрібності пацієнтів, що
виникають

у

повсякденному

житті

відносно

лікувального

процесу,

побутового обслуговування, відпочинку і таке інше, що не відповідають
дійсності). У роботі також виявлені особливості ергономічної організації при
проектуванні

архітектурного

середовища лікувальних комплексів, де

головним мотивом стає залежність якості проектних рішень медичного
архітектурного середовища від комплексу вимог до умов комфортного
існування у ньому пацієнтів та медперсоналу (функціональних, технічних,
економічних, архітектурно-художніх, ергономічних) [100, с.16].
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У

праці

Родик

Я.С.

висвітлюються

медико-соціальні

аспекти

інвалідності, історія виникнення та розвитку спеціалізованих установ для
інвалідів, нормативна база для проектування архітектурного середовища для
людей з обмеженими фізичними можливостями. Вказані ергономічні
принципи формування архітектурного середовища реабілітаційних центрів,
та запропоновані принципи та прийоми формування архітектурного
середовища для інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, реалізація
яких на практиці надає значний соціальний ефект[119, с. 123].
Розширюючи вказану тематику, Данчак І.О. аналізує у своїй праці
спеціалізовані типи житла та закладів для обслуговування інвалідів на базі
Львівських спеціалізованих медичних закладів [45, с. 123].
Для

архітектурно-планувальних

рішень

соціально-реабілітаційних

центрів (для безпритульних дітей та підлітків) загальні принципи визначені у
роботі Ахаімової А.О. Питання реабілітації у відновлювальної медицині
охоплює фізичне відновлення осіб з отриманими захворюваннями, це може
бути

проведення сукупності медичних, психологічних, педагогічних,

соціально-психотерапевтичних та правових заходів, що спрямовані на
відновлення фізичного, соціального та духовного здоров’я [19, с. 217].
Закордонний попит проектування медичних закладів у США та Канаді
описаний у працях Аллена Р., Уилера Е.[2, с. 242-246; 135, с. 156]. Це
дослідження в області створення комфортного архітектурного середовища
лікарень

при

знаходженні

найбільш

ефективних

конструктивних,

формоутворюючих та дизайнерських рішень, що допомагають у здійсненні
лікування та догляду пацієнтів, створення зручної атмосфери для персоналу.
Розгляду архітектури медичних закладів із різноманітних точок зору
присвячено багато літературних джерел, але вони роздрібнені, та не
віддзеркалюють поетапний розвиток особливостей архітектури медичних
закладів, що виникають із сплаву регіональних рис разом із функціями
медичного призначення та системного аналізу таких об’єктів.
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1.2. Фактори, що впливають на розвиток особливостей архітектури
медичних закладів
Вивчаючи літературу, що охоплює проблеми архітектури медичних
закладів, загальновизнаним можна вважати, що особливості архітектури
медичних закладів міста набуваються під впливом трьох основних груп
факторів: містобудівних факторів, групи факторів, що відображує розвиток
архітектурно-художніх стилів, а також вимоги, що висуває медична галузь.
Вплив комплексу містобудівних факторів на архітектурні рішення при
будівництві медичних закладів знаходять прояву у рішенні таких питань, як
розмір та конфігурація земельноїділянки медичного закладу, розміщення ії у
структурі міста, розташування об’єкту по відношенню до вулиці, площі,
парку, оточуючої забудови [5, с. 25; 26, с.156 ].
Такі вимоги носять багатоплановий характер та відносяться до
фундаментальних аспектів розвитку суспільства – соціальній сфері,
економіці, правовим умовам, охороні культурного нащадку, земельномайновим відносинам та іншим. Це також рішення питань, пов’язаних із
соціальним значенням об’єкту медичного призначення його роллю в
організації архітектурного ансамблю, врахуванням санітарно-гігієничних
норм. Ці особливості визначають розміщення об’єкту на майданчику,
підходи та під’їзди до нього, його просторову організацію, поверховість,
архітектурно-художнє рішення, орієнтацію основних просторових вісей. В
архітектурі медичних закладів простежується чіткий зв'язок архітектурних
прийомів та вирішень з умовами, в яких медичні заклади сприймаються.
До факторів, що визначають основу композиції медичного закладу є
загальні містобудівні міркування, генеральний план лікарняного майданчику,
що повинен передбачати зонування території з розміщенням корпусів,
організацією проїздів та проходів, а також рівень озеленення та благоустрою
майданчику. У кожному випадку, в залежності від конкретних містобудівних
вимог, місця розташування будівлі та його ролі в системі забудови
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використовуються

різноманітні

композиційні

прийоми

архітектурного

рішення: фронтальні, глибинні, центричні, висотні, симетричні, асиметричні,
з різноманітними супідрядними об’ємами [70, с.156].
Форма майданчику може бути будь-якою, але межі генерального плану
ділянки, що обираються близькими за формою до прямокутної, чи
квадратної, значно спрощує рішення.
З точки зору розміщення майданчиків для медичних закладів в плані
міста виділяються два основних види: майданчики, що розташовані на
околицях міста та майданчики, розміщені серед міської забудови.
У міських районах відмічено максимальне зменшення проценту
забудови території, що звільняє додаткові площі для парка, особливо цінного
в межах міста. Це надає перевагу більш компактним, висотним композиціям,
а роль загальних містобудівних потреб у цьому випадку збільшується.
Медичний заклад, що розташований на околицях міста біль пов'язаний
із природою. Тут частіше використовуються розчленовані більш пластичні
композиції та відносно низька поверховість. Як правило, у цих випадках
обираються земельні майданчики із значно більшою площею.
Іншою групою впливових факторів на особливості архітектури
медичних закладів вважаються характеристики прийнятого архітектурнохудожнього рішення будівлі медичного закладу. До них відносяться
зовнішній вигляд та інтер’єри медичного закладу, що виконані у
відповідності з обраним архітектурним стилем, завдяки побудові об’ємнопросторового рішення, архітектурно-композиційного строю та використання
окремих архітектурно-художніх прийомів [71, с.312].
Пригадуючи

рекомендації

римського

архітектора

Вітрувія,

що

відмічав: «Все это долинно делать, принимаявовниманиепрочность, пользу и
красоту», - ми розуміємо, «польза» - це функціональне призначення будівлі,
«прочность» - конструкції, «красота» - це його форми [1, с.6]. Для медичних
закладів ця тріада стилестворюючих факторів являється базовою на протязі
всієї історії розвитку, як ні для яких інших будівель та споруд.
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Розвиток архітектурних стилів складається поступово, створюється
образна художня система, в подальшому вона набуває все більш самостійне
значення. Видатний архітектор та теоретик архітектури М.Я.Гінзбург,
вважав, що архітектура розвивається згідно трьом віковим фазам: молодість
стилю – конструктивна, зрілість – гармонійна та старість - декоративна [1,
с.9]. С тими чи іншими особливостями, що обумовлені багатьма причинами,
цей процес можна простежити в архітектурі медичних закладів Харкова.
До третьої групи впливових факторів необхідно віднести вимоги до
будівель та споруд медичного призначення, що висуває безпосередньо
медична галузь.
Функціонально-технологічні

процеси

поділяють

на

загальні

та

специфічні. До загальних процесів відноситься різноманітна трудова
діяльність людей, різноманітні види суспільного обслуговування. До
специфічних

процесів

відносяться

лікувально-оздоровчі,

діагностичні

процеси. Співвідношення груп приміщень, що пов’язані із загальними та
специфічними лікувальними процесами в ході розвитку архітектури
медичних закладів змінювалося під впливом потреб суспільства та галузі.
Ця група факторів безумовно пов’язана із розвитком науковотехнічного прогресу та змінами у функціональній структурі медицини,
найбільш яскраво вони знаходять своє відображення в об’ємно-планувальній
структурі будівель медичних закладів [7, с.7; 73, с.12; 87, с. 75].
До факторів, що визначають основу композиції медичних закладів,
крім загальних містобудівних міркувань, відносяться: структура (склад
відділень),

місткість

медичного

закладу,

визначення

оптимальної

поверховості, технологічні зв’язки відділень, рівень та характер санітарногігієничних вимог.
Визначення місткості відбувається ще на етапі проектування будівлі
медичного

закладу.

Оптимальна

місткість

визначається

із

умов

експлуатаційної рентабельності, а також часу та радіусу обслуговування.
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Склад приміщень, їх площі для кожного типу будівель медичних закладів
визначені у нормах та нормалях [101, с.30; 102, с.32; 1033, с. 22].
Під впливом вказаних чинників формується зовнішній архітектурний
вигляд

медичних

закладів,

виявляються

та

набувають

стабільної

повторюваності особливості архітектури, що часто-густо носять етнорегіональний характер.
1.3. Методика дослідження
Огляд розрізнених та несистематизованих джерел, які тим чи іншим
чином торкаються різних сторін поставленої проблеми, уявив, що в цілому
аспект історичного розвитку особливостей архітектури медичних закладів
такого найзначнішого міста України, як Харків, критично не проаналізовано.
Якщо, навіть окремі праці і стосуються проблеми, але вони ніяк не можуть
скласти широкий фронт досліджень.
Виходячи з цього, автор вважає за необхідне побудувати процес
досліджень в межах системного підходу. Це означає, що необхідно
розглянути

особливості

архітектури

медичних

закладів

міста

в

їх

історичному розвитку як складну систему, що розвивається, маючи свій
генезис, визначений основними етапами розвитку міста. Система відчуває
вплив визначених факторів, що детермінують ії еволюційний хід. Основні
елементи цієї системи характеризуються великим масивом архітектурних
об’єктів та природного оточення. Структура взаємозв’язків елементів
вказаної системи реалізується, по-перше, містобудівними, композиційнохудожніми та тектонічними характеристиками архітектурного середовища
міста; а по-друге, розкривається гармонійними зв’язками елементів об’ємнопланувальної та функціонально-технологічної структури медичного закладу.
Системний аналіз представляє собою сукупність теоретичних засобів
наукового пізнання та емпіричних положень прикладних досліджень
складних

систем,

якими

є

кожний

архітектурний

об’єкт,

що
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використовується для підготовки та обґрунтування рішень за складними
проблемами соціально-економічного та науково-технічного характеру.
У системному аналізі використовується як математичний апарат
загальної теорії систем, так і інші якісні методи із області математичної
логіки, теорії прийняття рішень, теорії інформації, структурної лінгвістики,
теорії нечітких множин, методів моделювання та інші.
В процесі аналізу проводиться найбільш повний та об’єктивний розгляд
об’єкту дослідження – опис його внутрішньої структури, що пояснює
причинно-наслідкові закони виникнення та функціонування та надає
можливість прогнозувати його подальший розвиток.
Даний метод дослідження надає можливість створити теоретичну
модель, як відкриту динамічну систему, відокремити ії від оточуючих
систем, визначити частини, з яких вона складається, детермінувати функції
та описати структуру.
При застосуванні системного аналізу виділяють образну послідовність
виконання взаємопов’язаних завдань: декомпозиції, аналізу та синтезу. До
завдання декомпозиції входить уявлення системи медичних закладів у
вигляді підсистем, часто це завдання розглядається як складова частина
аналізу. Завдання аналізу полягає у визначенні рис системи та оточуючого
середовища. Завдання синтезу протилежна завданню аналізу. В завданні
синтезу необхідно побудувати систему, що виконує роботу за визначеним
алгоритмом. При чому, попередньо необхідно визначити складові елементи, з
яких будується вказана система, що реалізує алгоритм функціонування. В
межах цих завдань виконуються процедури оцінки досліджених алгоритмів,
що реалізують завданий закон функціонування [66, с. 12].
Окрім цього, дослідження повинно виявити в елементах та структурі
архітектурної

композиції

медичних

закладів

найбільш

стійкі

системостворюючи елементи – консервативно стійке ядро, що формує
акціонально-раціоналістичну грань архітектурно-художнього образу міста.
Не можна також залишити без уваги перспективу розвитку особливостей
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архітектури медичних закладів Харкова у період реформування всієї
медичної галузі у державі.
В загальному вигляді розгляд любого об’єкту міського середовища
укладається у відому систему підходів, запропоновану Глазичевим В.Л., де
основними підходами виступають природно-науковий, соціокультурний та
соціотехнічний підходи [37, с.92]. А сама можливість перелічення трьох
основних підходів може бути здійснена завдяки зовнішньої позиції
методологічного підходу.
Але,

як

вважає

А.В.Іконников,

середовищний

підхід

«пов'язує

системність, властиву архітектурі і дизайну, із представленнями про
нерозривність форм поводження і тих матеріальних структур, якими вони
забезпечені, орієнтуючи на «гуманізацію» оточення як необхідну якість» [72,
с.61]. Отже, мова йде про необхідність застосування до рішення поставленої
проблеми

системного

підходу,

фактично

забезпечивши

і

розгляд

середовищного підходу.
Міське об'ємно-просторове середовище, яке сприймає людина, являє
собою природні і антропогенно сформовані рельєф і рослинний покрив,
транспортні та інженерні споруди, а також архітектурні об'єкти з властивими
їм стильовими характеристиками і багато чого іншого[71, с.60].
Формування

архітектури

медичних

закладів

відбувається

у

нерозривному зв’язку із двома підсистемами, що формують архітектурне
середовище медичного закладу:
- підсистема набора фізичних умов, тобто будівлі та споруди в яких
протікає лікувальна діяльність;
- підсистема сукупності людей, речей, що пов’язані спільністю
створених умов , тобто те, що заповнює середовищний простір.
Середовищний підхід поєднує «просторові методи», цілі та результати,
що створюють структуру особливостей архітектури медичних закладів.
Розглядаючи сприйняття об'ємно-просторового середовища міста в
мозку людини і формування ідеального образа, К. Лінч зауважує: «Оточення
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пропонує членування і залежність, а спостерігач, володіючи високим
ступенем пристосування і виходячи з власних бажань, відбирає, організує і
наділяє значенням те, що він бачить» [88, с. 191]. Отже, образи конкретного
міського середовища залежать і від суб'єктивної оцінки різних спостерігачів.
Тому художній образ в архітектурі складається як комплексне інтегральне
феноменологічне явище. Але відомо, що до складу цього явища входять
семантичні і морфологічні характеристики об'єктивного світу. Це стильові і
пластичні особливості форми елементів міського середовища, їхній
семантичний зміст.
А.В. Іконников вважає, що «…твір мистецтва є не тільки частиною
дійсності, але і продуктом уяви, причому уявлення не тільки про якийсь
зовнішній предмет, а про людину і людськість, про соціально значимі ідеї і
цінності...» [68, с.103]. Водночас, А.В. Іконников вважає, що «архітектура –
система

споруд,

що

розвивається,

формуючи

предметно-просторове

середовище життєдіяльності суспільства, а також мистецтво створювати ці
спорудження відповідно до вимог суспільства і за законами краси» [69, с.8].
У зв’язку з новими соціально-економічними умовами, що у свою чергу
впливають на процес формування міського середовища, все більшу
актуальність набуває питання сприйняття. Сьогодні темпи міського
будівництва збільшилися у порівнянні із 90-ми роками ХХ ст. Індивідуальне
проектування домінує над типовим, що підвищує різномастість міського
середовища. Це торкається і об’єктів медичного призначення.
Особливостями натурного сприйняття та спрямованою дією на глядача
будівель та споруд, цікавилися архітектори, починаючи із стародавніх часів.
Підтвердження цьому можливо знайти у старовинних трактатах та наукових
працях, але особливий науковий інтерес до проблем сприйняття архітектури
та мистецтва проявився наприкінці ХІХ ст. Розвиток експериментальної чи
фізіологічної

психології

стали

вирішуватися

методами

так

званої

«експериментальної естетики». Дію форми як такої намагалися доказати
психологи та естетики ХХ ст., такі як Г. Фехнер, В. Гельмгольц, В. Вундтта
та інші. Пояснення феномену краси через фізіологію пов’язано із
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позитивістським настроєм у філософії того часу та бурхливим розвитком
науки. Пізніше у 20-ті роки ХХ ст. була здійснена спроба відійти від так
званого «атомістичного підходу» до вивчення естетичного сприйняття, що
базувалося на поєднанні різних елементарних дій. К.Валентайн виявив
велику роль суб’єктивного моменту сприйняття. Проблемами зорового
сприйняття займалися М.О. Ладовский, Н.В. Докучаєв, М.Я. Гінзбург. В
учбових майстернях Баухауза також був великий інтерес до емоційноестетичній дії форми. Така цікавість до психофізіологічного аспекту
сприйняття була характерна для теоретичної думки 20-х років. Але тоді
відвернення від соціально-історичних факторів сприйняття часто приводили
до абстрактного та обмеженого освітлення проблеми сприйняття архітектури.
На початку ХХI ст. дослідження приймають екологічний характер.
Новий науковий напрямок, що розвиває аспекти візуального сприйняття
навколишнього середовища – відеоекологія, рішення проблеми сприйняття
зводиться до гармонізації міського середовища.
Тому особливості архітектури медичних закладів можна розглядати як
підсистему в системі архітектури міста. Динаміка цих змін характеризується
циклічністю.
В.Н. Садовський і Е.Р. Юдін в поняття «система» включають
характеристики: взаємопов'язаність елементів системи; система утворює
особливу єдність з середовищем; будь-яка система являє собою елемент
системи більш високого порядку; елементи будь-якої системи зазвичай
виступають елементами більш низького порядку. Ці вимоги до системи
орієнтують системний підхід не тільки на аналіз єдності елементів, але і на
розгляд включення системи в середовище, її взаємодію з нею. Сама система
уявляється як елемент більш широкої та складної системи, що охоплює дану
[130, с. 52-53].
Так, системні уявлення і поняття, що отримані та використовуються в
інших сферах досліджень, є результатом виділення принципів, загальних для
різних типів складних систем, і все біль застосовуються до міських систем.
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До них відносяться уявлення, про самоорганізацію та еволюціонізм,
цілісність, ієрархічність організації, що засновані до поняття системи,
структури, підсистеми, довкілля, процесуальних інваріантів, класифікації
основних властивостей та процесів у системах і т. п.
Тому методологія системного аналізу включає в себе виявлення всіх
системостворюючих зв'язків, відносин, чинників та конструкцій. При цьому
системне дослідження включає наступні аспекти:
- компонентний, що відображає вивчення складу системи (з виділенням
компонентів, взаємодія яких забезпечує цілісність системи);
- структурний, який передбачає вивчення внутрішніх зв'язків і взаємин
елементів системи, з'ясування ролі і функції кожного зв'язку (тобто
внутрішньої форми системи);
-

функціональний,

який

визначає

вивчення

інформаційно-

функціональних залежностей (функціональної організації);
- комунікаційний, що характеризує вивчення системи у взаємодії з
навколишнім середовищем, аналіз впливових факторів;
- процесуальний, який розглядає розвиток системи в часі (зміна стану
системи, її елементів і зв'язків між ними, системної поведінки), можливі
перспективи розвитку [20, с.5].
Найважливіші властивості системи: структурність, взаємозалежність з
середовищем, ієрархічність, множина описів. Характеристика основних
властивостей системи:
-

обмеженість: система відокремлена від навколишнього середовища

межами;
-

цілісність: її властивість цілого принципово не зводиться до суми

властивостей складових елементів;
-

структурованість:

поведінку

системи

обумовлено

не

тільки

особливостями окремих елементів, скільки властивостями її структури;
-

взаємозалежність із середовищем: система формує і

властивості в процесі взаємодії з середовищем;

проявляє
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-

ієрархічність: підпорядкованість елементів у системі;

-

множина описань: у наслідок складності пізнання системи вимагає

множини її описів [130, с. 56].
Використання системного підходу дозволить зосередитися на аналізі
всій сукупності елементів, що становлять систему особливостей архітектури
медичних закладів, на аналізі зв’язків цих елементів між собою і з
оточуючим

середовищем.

теоретичну модель

Це

дозволить

побудувати

механізму формування

часо-просторову

особливостей

архітектури

медичних закладів.
У зв’язку з цим необхідно враховувати, що медичний заклад
представляє собою унікальний тип будівлі, в якому одночасно поєднується
цілий ряд функцій, які характерні для громадської будівлі та функції
тимчасового житла (комунальна), що взаємодіють із високою технологічною
складністю, притаманною наукоємному виробництву. Для того, щоб
достовірно

класифікувати

прийоми

та

закономірності

особливостей

архітектури медичних закладівХаркова, необхідно розглядати ці будівлі із
позиції їх місця у структурі мережі лікувальних закладів. Структура мережі
медичних закладів, місце та статус конкретного медичного закладу являється
визначним фактором для складання завдання на проектування об’єкту.
Неможливо дослідити принципи формування особливостей архітектури
медичних закладів, не приймаючи до уваги схему, за якою організовується
надання населенню медичної допомоги та його соціальні завдання, що
виходять за межі архітектурних, або інженерних задач.
Методика

дослідження

передбачає

збирання

історичного

композиційного матеріалу як за допомогою архітектурного та літературного
пошуку, так і шляхом натурних досліджень конкретних архітектурних
об’єктів

та

композиційно-художнього,

містобудівного,

об’ємно-

планувального та функціонального аналізу зібраних даних.
Багатопозиційний аналіз визначає комплексний характер особливостей
архітектури медичних закладів, його необхідно будувати не за однією рисою,
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а за сукупністю рис. Щоб прогнозувати розвиток особливостей архітектури
медичних закладів, тім більш необхідно вивчити можливості зміни структури
та методів організації медичної мережі в цілому, та ознайомитися із
процесами, що відбуваються у медичної галузі взагалі.
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1

1.

Розгляду архітектури медичних закладів присвячено багато

літературних джерел, але вони роздрібнені, та не віддзеркалюють поетапний
розвиток особливостей архітектури медичних закладів, що виникають із
сплаву регіональних рис разом із функціями медичного призначення та
системного аналізу таких об’єктів.
2.

Особливості архітектури медичних закладів міста набуваються

під впливом трьох основних груп факторів: містобудівні фактори, група
факторів, що відображує розвиток архітектурно-художніх стилів, а також
вимоги, що висуває медична галузь. Аналіз особливостей медичних закладів
необхідно проводити виходячи із цих впливових груп факторів.
3.

Процес досліджень необхідно побудувати в межах системного

підходу:
- розгляд

особливостей

архітектури медичних

закладів міста в їх

історичному розвитку як складній системі, що розвивається, маючи свій
генезис, визначений основними етапами розвитку міста;
- основні елементи цієї системи характеризуються великим масивом
архітектурних об’єктів та природного оточення;
- вказана система відчуває вплив визначених факторів, структура ії
взаємозв’язків реалізується містобудівними, композиційно-художніми та
тектонічними

характеристиками

архітектурного

середовища

міста;

розкривається гармонійними зв’язками елементів об’ємно-планувальної та
функціонально-технологічної структури медичного закладу.
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РОЗДІЛ 2
РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ З ЧАСІВ
ЗАСНУВАННЯ МІСТА ДО РОКІВ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІСТИЧНИХ
ВІДНОСИН ХАРКОВА (1654-1917 РР.)
2.1. Архітектура медичних закладів Харкова у часи виникнення та
формування міста (1654-1765 рр.). Архітектурні традиції Слобожанського
хатнього типу будівель
З другої половини ХVІІ до кінця ХVІІІ ст. відбувалося активне
заселення Слобідських земель, з Право- і Лівобережної України, яка була
тоді під польським урядом, переселилася велика кількість українців. Вони
поосаджували багато міст, слобод, сіл та хуторів, що власне й склали з себе
Слобідську Україну, або інакше – Слобідські козацькі полки з полковими
містами: Харківський, Охтирський, Сумський, Ізюмський і Острогозький.
Увесь цей край заселився за межами московської Бєлгородської укріпленої
лінії, переважно мешканцями-українцями. Слобідська Україна не здобула
собі відразу автономії. Найголовнішою причиною цієї різниці була в тім, що
Україна при Хмельницькому, уся в один час прилучилася до Московської
держави на вільних умовах. Слобідська ж Україна заселялася поволі.
Переселенці приходили не в один час, роз’єднані, не маючиєдиногогетьмана.
Соціальний

устрій

слобідсько-українського

суспільства

нагадує

Гетьманщину, бо була загальна основа утворення суспільних станів у всього
народу. Тут жили козаки, разом з ними приходили «пашенные мужики»,
міщани. Не було тільки шляхти, але були козацькі старшини. Українська
церква мала великі й значні особливості в порівнянні з великоросійською
православною церквою. Слобожани принесли на нові місця основи свого
національного життя – свої стародавні українські звичаї. Привозили з собою
попів і церковний причт, котрий тоді був близький до народу, бо його
обирала сама громада, приносили богослужебні книги, церковні дзвони, а
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найголовніше, приносили з собою на нові місця свою національну українську
просвіту і культуру, котрі вони віками створювали у себе на Україні; свою
православну віру, рідну мову. Просвіта тоді в Україні стояла високо, і
переселенці перенесли ії з собою, а разом з тим потребу в сій просвіті [22, с.
39]. До цих звичаїв Московський уряд відносився обережно. Слобідським
полкам дають московські царі жалувані грамоти (найстаріша з них належить
до 1659 р.), за якими полки наділялися милостями [30, с. 59].
З новою силою відновився братерський рух. Братерство при
Харківській церкві Різдва існувало вже у 1678 р. [23, с.176]. Братерства були
при Благовіщенській церкві по Титаревій вулиці, при Дмитриєвській церкві
за переписом 1732 р., при Троїцькій церкві на Юрченковій вулиці, при
Михайлівській церкві з 1711 р. У тісному зв’язку з братерствами, існували
при церквах і парафіях так звані шпиталі, себто «приюти» для убогих, старих
і калік. При Троїцькій церкві у Харкові був шпиталь при братерстві,
згадується шпиталь і при Успенському соборі, були вони напевне і при інших
церквах [22, с.185]. Першим медичним закладом для цивільних осіб був
«шпиталь» при Троїцькому соборі, згідно перепису 1732 р. [118, с.126].
Загалом, забудова Харкова, як і усієї Слобожанщини, велася за
традиціями українських поселень (Додаток В, рис. В.1.), тому можливо з
великою долею ймовірності стверджувати, що перші слобожанські шпиталі
мали вигляд звичайних білених та розфарбованих хат з деревини та глини під
очеретяним дахом [122, с.8]. Ці будівлі мали дві кімнати, розділені сінями, де
знаходився вихід на горище. У кімнаті, площа якої складала 20-35 м2, а
висота близько 2,2 м, знаходилася варистапічь-груба, обкладена кахлями, чи
обмазана глиною та побілена. Побілка відновлювалася по святах. Кімнату
освітлювалиневеликі вікна (звичайно три), орієнтовані на південні румби.
Зовні вікна обрамляли наличники з віконницями [30, с.234; 103, с.255, 257].
Традиційність архітектури зумовлювалась значною мірою і методом,
що лежав в основі народного будівництва, при якому будівлі шпиталів, як і
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житлові будинки, споруджувалось не за проектом, а за кращими типовими
зразками, які були характерні для Слобожанщини.
Планування шпиталів цього періоду часу зберегло ряд архаїчних рис,
які свідчать про сталість архітектурно-планувальних традицій, що сягають
своїм корінням в глибину століть.Це простежується в характері організації
приймальних і господарчих приміщень, розташуванні у хаті меблів та
вогнища, розташуванні традиційних кутків, у конструктивному вирішенні
окремих елементів приміщень тощо. Збереження протягом віків цих рис
пояснюється значною мірою стабільністю укладу життя громади в умовах
натурального господарства, який дуже повільно змінювався.
Характерною рисою цього періоду є гранично проста конфігурація
плану хати, що зумовлено бажанням максимально спростити роботу по
спорудженню стін, і особливо, даху, оскільки ускладнення плану потребує,
як правило, більш складної форми даху, а тому, і більш складної конструкції.
Це має істотне значення, особливо для таких покрівельних матеріалів, як
солома та дерево (щепа, гонт), у яких відведення води з поверхні даху може
бути надійним лише при найбільш простій його формі. План будинку має
переважно форму витягнутого прямокутника без уступів та виступів.
Пропорції плану хати, тобто співвідношення її сторін, становили від 1:1,4, до
1:2,25, мали звичайно поздовжньо-витягнуту композицію. Ширина корпусу
будинку становить пересічно від 4,5 до 6м.
Застосування місцевих матеріалів зумовило типи стінових конструкцій.
На Слобожанщини частіше стіни мали каркасну конструкцію. Каркасні стіни,
як правило, обмазують глиною і білять, що робить їх дуже схожими на стіни
монолітної конструкції.
Характерною рисою архітектури є також симетричність об'ємнопросторової композиції і асиметричне вирішення фасадів.
Симетрія загального об'єму будинку відповідає і є логічним розвитком
симетричної

конфігурації

плану.

Асиметричність

рішення

фасадів

ґрунтується на асиметрії планувальної композиції, оскільки в цих випадках
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створюється найбільш доцільна організація лікувальних і допоміжних
приміщень (Додаток В, рис. В.2.).
Вільне, асиметричне розташування на фасадах окремих архітектурних
елементів, при загальному симетричному об'ємі будинку, створює ту
особливу невимушеність, інтимність і в той же час естетичну завершеність,
що притаманні кращим зразкам народного мистецтва.У Слобожанщині
провідним мотивом в архітектурно-художньому рішенні житла є вікна, що
робляться завжди з віконницями.
Використання контрастного співвідношення окремих елементів, чи
одного із елементів і цілого, дає можливість мінімальними і найбільш
простими

художніми

засобами

досягти

максимальної

виразності

архітектурного вигляду.
Типовість композиційних прийомів є основою архітектурної єдності
забудови вулиці і міста в цілому, а різноманітність у відтінках архітектурного
рішення є основою мальовничості цієї забудови. Саме ці особливості
народної архітектури і створюють умови для забудови в єдиному
художньому ансамблі.
Характерною рисою хат-шпиталів у Слобожанщині є розвинені звіси
даху, що підтримуються тонкими, вишуканими у своїх пропорціях,
стовпчиками на піддашку чи кронштейнами, що мали фігурну порізку на
причілку. Солом'яна чотирисхила покрівля робилася, як правило, низькою,
без всяких уступів і виступів, з плавними, м'якими обрисами.
Зовнішній вигляд хати значно збагачувався завдяки світлотіні на білих
або ніжно голубих площинах стін, яку створює піддашок, в поєднанні з
яскравим пофарбуванням у жовті або жовтогарячі тони призьби, а часом і
стін господарчих приміщень (Додаток В, рис. В.3)[114, с. 15; 131, с. 11].
Своєрідно вирішувались кронштейни, форма яких нагадувала голову коня
(коники) та підстрішені, які прикрашалися старовинними мотивами глухої
різьби [123, с. 115].
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Інтер'єр прикрашався елементами різьблення на сволоках і меблях,
фарбуванням печей, іноді декоративним розписом, а також застосуванням
кераміки для печей, що мали рельєфну орнаментацію.
Традиційною для жителів Слобідської України, прикордонних з
Росією, була вільна забудова двору з наближеним до вулиці розташуванням
будинку, повернутого чільним фасадом на південний схід. Перед хатою
огороджували невисоким тином місце, де висаджували квіти. Чисте подвір'я
перед хатою плетеним тином відділяли від частини, де розміщували
господарські будівлі.
Архітектура

Слобожанського

поселення

створювалась

протягом

століть шляхом безперервного вдосконалення прийомів і форм, що
відповідали умовам життя, побуту й естетичним уподобанням народу.
2.2. Особливості архітектури медичних закладів у період намісництва
та губернський період (1765-1869 рр.)
2.2.1. Прояви рис українського бароко в архітектурі медичних закладів
Харкова
У 1726 р. до Харкова з Білгороду була переведена Слав’яно-греколатинська школа, що у 1734 р., після отримання жалованої грамоти
імператриці Анни Іоанівни, була перетворена у Харківський колегіум –
перший вищий навчальний заклад Слобідської Україні. Ініціатором його
створення були Білгородський єпіскоп ЄпіфанійТихорський, на честь якого
колегіум називали Тихоріанською академією, та мешканець Харкова генералфельдмаршал князь М.Голіцин [21, с.137]. Цей учбовий заклад, що утворений
за типом Київо-Могилянської академії, готував вихованців до духовної та
різноманітної світської діяльності. Навчали у колегіумі дітей духовенства,
міщан, козаків, селян та дворян, що отримали до зарахування початкову
підготовку у церковно-приходських школах чи у відкритій при колегіумі
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початкової школі («Сиропитательный» будинок) чи бурсі, що розміщувалася
поблизу – там, де тепер знаходиться головний корпус Академії культури
(Бурсацький узвіз, 4) [23, с.136]. Поступово бурса облаштовувалася. У 17701773 роках було побудовано одноповерховий кам’яний корпус, а у 1808 р. –
кам’яний флігель училищної лікарні у формах українського бароко. У 1818
році над учбовим корпусом надбудували другий поверх та відкрили домову
церкву (Додаток В, рис. В.4.)[89, с.132]. Цікавою рисою, що притаманна
місцевій громаді, стає розміщення у середині будинку домової церкви, на
фасаді це акцентовано невеликою за своїми розмірами баштою, але с
високим шпілем, для підкреслення видовищності та контрастності форм.
У 1821 р. вздовж узвозу було споруджено новий дво-трьохповерховий
корпус казарменого вигляду, доволі зручний усередині. До нього перевели
відділення бурси, а у старому корпусі розмістили лікарню [118, с.137].
У 1881-1885 рр. комплекс духовного училища реконструювали. Старі
будівлі на подвір’ї знесли, реконструювали корпус бурси, добудував поверх у
вигляді мезоніну. Протягнута будівля, трьохповерхова у центральній частині
та двоповерхова по флангах, розміщено на крутому рельєфі та широко
оглядається. Переконливий фасад оформили у російсько-византійському
стилі, що насаджувався у другій половині ХІХ ст., в такому вигляді ця
будівля дійшла до наших днів (арх. Б.С.Покровський, К.А. Толкунов при
участі Е.А.Васильева) [80, с.59].
Перелік учбових дисциплін у колегіумі був дуже широкий. З 1730 р.
були відкриті класи слав’яно-російської мови, латинської мови, поетики,
риторики, філософії, богослов’я, у 1740 р. – грецької, французької та
німецької мови, у 1768 р. – математики, геометрії, архітектури, географії,
італійської мови, у 1779 р. – музиці, у 1795 р. – фізики та природної історії, у
1808 р. – сільського господарства та медицини.
Роль Університету у науковому та культурному житті міста та краю
важко переоцінити. При активному сприянні викладачів медичного
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факультету пізніше створилося Харківське медичне товариство, відкрились
медичні курси та Жіночій медичний інститут.
На формування і розвиток архітектури медичних закладів впливали
особливості історичного, соціально-економічного та культурного розвитку
Слобожанщини,

її

політичного

становища,

обставин

заселення,

взаємозв'язків і взаємовідношень між сусідніми народами, природнокліматичні умови, наявність тих чи інших будівельних матеріалів, побут.
2.2.2. Формування архітектури медичних закладів у класицистичному
стилі
Класицизм, що виник на початку другої половини ХVIII сторіччя,
отримав в архітектурі України блискучий розвиток. Найвідомішими
майстрами архітектури були харківські архітектори: Ярославський

П.,

Калиновський М., Горленко П., Бекетов О., Тон А. та багато інших.
Архітектура класицизму наповнена високим цивільним пафосом. В Україні в
цей

час

відбуваються

важливі

події:

приєднання

Правоберіжжя,

Брацлавщини та Волині, визволення великих південних земель з виходом до
Чорного моря, завоювання Криму. Для всієї Російської імперії розробляються
генеральні плани міст як старих, так і знов створених, з класицистичним
плануванням [25, с. 178]. Одночасно з бурхливим розвитком та забудовою
міст повсюдно розпочинається будівництво у поміщицьких садибах. Як
архітектурний

стиль

класицизм

характеризується

системою

засобів

художньої виразності, мовою архітектурних форм, що йому належать,
специфічними композиційними прийомами та мотивами архітектурного
декору. В них знайшла відображення система ідейно-естетичних переконань
епохи: культ розуму, наголоси до «мудрої простоти» та «природності».
Побудови класицизму відрізняються ясністю рівноваги, чітким та спокійним
ритмом,

вивіреністю

пропорцій.

Головними

законами

побудови

архітектурної композиції були: симетрія, акцентування центру, гармонійна

44

супідрядність часток та цілого. Архітектори класицизму відпрацювали
цілісну систему художньо-декоративних засобів, але вважали необхідним
трактувати

їх

так,

щоб

вони

сприймалися

як

конструктивно

так

функціонально необхідними елементами. Головною рисою архітектури
класицизму було звернення до форм античної архітектури як до еталону
гармонії, простоти та монументальності. Архітектурі класицизму властива
регулярність планування та чіткість об’ємної форми. Основою архітектурної
мови класицизму став ордер, в пропорціях та формах близькі до античності.
Характерні

симетрично-осьові

композиції,

стриманість

декоративного

вбрання, регулярна система планування міст [1, с. 26].
Естетика класицизму по-своєму вирішувала проблему взаємозв’язку
користі та краси в архітектурі, стверджуючи необхідність їх гармонійного
поєднання. Уявлення тих років про функціональну доцільність, природно
сильно відрізнялися від того сенсу, який став вкладатися в це поняття
пізніше. Головні турботи архітекторів тоді лежали в іншій сфері: художня
виразність архітектурних образів була для них важливіша, ніж пряма
відповідність форми та функції [3, с. 13].
У цей же час Слобожанщина розвивається як складова частина
Російської держави. Ще з початку ХVІІІ ст. російський уряд обмежував
автономію краю. У 1765 році Катерина ІІ видала маніфест про Слобідські
полки, де козацька служба замінювалася упорядкованою корисною для
держави регулярною армійською службою. Слобідські козацькі полки були
скасовані, і на їх місце було велено скласти 5 гусарських полків, в тому числі
і Харківського [24, с. 84-76 ].
У 1765 році місто Харків отримує статус губернського, а з 1780 стає
центром

Харківського

намісництва.

Перебудова

апарату

управління,

зростання ремісничого виробництва та торгівлі сприяло розвитку міста.
Швидко зростало населення, поширювалась територія. У 1768 р. з
Петербургу був присланий до Харкова новий план міста, що був розроблений
«Комисией о каменном строении»під керівництвом архітектора А.Квасова.
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Але цей план було реалізовано частково лише у межах центрального ядра
міста. Подальша містобудівна політика міста була тісно пов’язана із
творчими досягненнями випускників відкритих у 1768 році при колегіумі
Покровського монаcтиру «прибавочных классов», у яких готувалися
архітектори та землеміри. Через 10 років Харків вже мав свої архітектурні
кадри, що пройшли додаткове стажування у Москві. Це були архітектори
П.Ярославський, М. Калиновський, П. Горленко. П.А. Ярославський був
призначений у 1780 році на посаду харківського губернського архітектора,
яку займав 30 років. У 1785 році був розроблений план розбивки Харкова,
який послужив вихідним матеріалом для подальшого розвитку планувальної
структури міста. Він закріпив тип планування, визначив загальну сітку
вулиць західних та північних районів міста, а також визначив характер
забудови захарківської сторони. У 1787 році П.А. Ярославський з
помічниками створює ще один план «Губернскомугороду Харькову с
пригородными слободами», який уточнював та розвивав загальні положення
попередньої схеми [137, с. 15,16].
Поступово здійснюється реконструкція міста, з’являютьсякам’яні
будівлі у стилі раннього класицизму.
Будівництво у місті Харкові з середини ХVІІІ столітті виконувалося в
руслі упорядкування міської забудови. При спрямленні вулиць багато
будинків зносили, ті що залишились перебудовували, надаючи їм по мірі
можливості «приличествовавший» губернському місту вигляд. Будівництво
нових будівель велося у відповідності з установленими правилами, що
регламентували не тільки матеріал і поверховість, але і зовнішній вигляд
[143, с.119]. На головних вулицях дозволялось будувати тільки кам’яні, чи
обкладені цеглою дерев’яні будинки, криті залізом, либо гонтом. Стояти
будинки повинні були вздовж вулиць у ряд по ранжиру та мати бажано 2
поверхи [136, с.32]. Міські дворяни, чиновники, лікарі обзаводилися
будинками типу маєтку. Характерна риса цих будівель – наявність
чотирьохколонного портика з фронтоном чи аттиком. Вхід до будинку
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влаштовували з подвір’я, на в’їзді ставили масивні кам’яні ворота. Будинки
будували з урахуванням «взірцевих проектів», альбоми з якими надсилали
для використання на місцях з 1809 по 1840 рік [105, с.86]. У містах з альбомів
відбирали обмежену кількість обов’язкових для використання взірців та
місцевими силами виконували до них конкретні проекти, що затверджувала
губернська влада [64, с.6, с.92-94, с. 101-102, с.197]. Нерозробленість взірців
лікарень як типу архітектурних споруд в той час спонукало використати
поширений взірець великого палацу, що характерно для будівництва
медичних закладів по всієї Україні [151, с.19].
Одним з таких будівель класицистичного стилю, що побудований у
самому кінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. є будинок, що знаходиться на розі
колишньої Благовіщенської (зараз вул. Карла Маркса) та Дмитріївської
вулиц. Будинок належав коллезьському секретарю фон Мінстеру, пізніше
відомому громадському діячу Б.Г. Філонову [141, с. 9]. Тепер тут міститься
Бюро медично-судової експертизи. Це єдина у Харкові міська садиба ХVIII
століття, що збереглася в первісному вигляді. Одноповерховий будинок
цегляний, оштукатурений, П-образний у плані, перекриття пласкі, первісне
планування не зберіглося, тепер воно коридорне. У будинку є піднятий на
високий цоколь традиційний чотирьохколонний портик з трикутним
фронтоном рімсько-доричного ордеру (Додаток В, рис. В.5.).
Раскреповка

бокових

фасадів

завершена

фронтонами,

частково

рустована. Кути будівлі підкреслені лопатками. Двір огорожений глухим
кам’яним забором з монументальними воротами. Цікава деталь – кам’яна
«Скіфська баба», що знайдена на Харківщині, та яку розташували в ніші
одного з пілонів воріт [85, с. 136].
До 1765 р., коли була створена Слобідсько-Українська губернія, у
Харкові зберігалося козацьке самоврядування. У зв’язку з реорганізацією
слобідськоукраїнських козацьких полків у гусарські 1765 р. було наказано
«городових лекарей… вместить в штат тамошних гусарських полков, а во
время выступления оставлять из каждого для пользования городовых

47

жителей лекарей по одному, равно и медикаментов» [118, с.20]. У 1778 року
мешканці Харкова вже остаточно одержали казенний, постійно діючий
медичний персонал, який підпорядковувався медичній колегії, що прийшла
на зміну медичній канцелярії.
Важливу роль в організації медичної допомоги населенню Російської
імперії відіграли Прикази громадського опікування, створені в межах
адміністративної реформи 1775 року на чолі з губернаторами. Серед інших
питань ці губернські органи мали піклуватися про народне здоров’я,
забезпечуючи керівництво так званими «богоугодными заведениями», до
яких належали медичні заклади, аптеки [118, с.21].
У 1797 році у Харкові була сформована Слобідськоукраїнська
лікарська управа. Вона складалася з трьох членів: лікарського інспектора,
оператора й акушера. Очолював управу інспектор. Усі без винятку медичні
працівники губернії – медичні чиновники, приватно практикуючі лікарі,
військові або університетські медики, «повивальні бабки» та сповитухи,
фельдшери, а також цирульники – в частині лікувальної роботи були
підвідомчі лікарській управі. Сама управа мала подвійне підпорядкування.
По-перше, нею опікувалась медична колегія, а після організації міністерств
1802 року – міністерство внутрішніх справ. По-друге, управа була
підпорядкована губернаторові [114, с.22]. Відповідно до адміністративнотериторіальному поділу Російської імперії губернська лікарська управа
спочатку називалася Слобідськоукраїнською, а з 1835 р. – Харківською.
З 1793 року в Харкові з’явився «смирительный дом», який став першим
«богоугодным заведением» Слобідськоукраїнського Приказу громадського
опікування. А у 1811 р. Приказ громадського опікування придбав у дійсної
статської радниці Хорват (Хорватової) 17 десятин землі разом із великим
недобудованим двоповерховим будинком, що будувався за проектом
П.А.Ярославського. Ця будівля стала головним корпусом психіатричної
лікарні [118, с.131]. Так звана Сабурова Дача стає Харківською губернською
міською лікарнею з будинком для божевільних.
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Сабурова дача являє собою архітектурний комплекс з декількох
будівель,

що

оточений

великим

парком,

центральною

будівлею

є

двоповерховий кам’яний будинок, що і тепер є головним корпусом
психіатричної лікарні. Незважаючи на пізніші перебудови, головна будівля
зберегла багато ознак класицизму [85, с.211]. Головний фасад звернуто до
овального парадного подвір’я, що знаходиться у глибині ділянки. Центральна
частина фасаду прикрашена портиком на рустованому цоколі. Антаблемент,
що

увінчано

трикутним

фронтоном,

підтримують

спарені

колони

тосканського ордеру. Колоподібні в плані, колись одноповерхові, тепер
надбудовані до двох поверхів переходи пов’язують центральну частину
будівлі з боковими флігелями. Окрім головного корпусу, на ділянці
знаходиться ще декілька будівель в стилі класицизму, що відносяться до
першої

половини

та

середини

ХІХ

століття.

Кольорове

рішення

характеризується пастельними тонами світло сірого кольору. Білий колір
служить для виявлення архітектурних елементів, що стали символом
активної тектоніки (Додаток В, рис. В.6. - В.8).
Поверховий план демонструє змішану амфіладно-коридорну систему
розташування приміщень, де в овальній частині будівлі кімнати слідують
одна за другою, в прямокутної в плані частині будівлі посередині проходить
коридор, а палати розташовані по один бік від нього, по другий бік –
приміщення для маніпуляцій та інших лікувальних потреб.
Сабурова Дача є прикладом переобладнання житлового маєтку під
лікувальні цілі. Характерним є розміщення головної будівлі всередині
паркової зони. Креслення генерального плані майданчику демонструє, що
загальна композиції розташування корпусів несиметричне, вільне, у
відповідності до особливостей ландшафту.
Окрім стаціонару Харківська губернська земська лікарня мала у своєму
розпорядженні амбулаторію та аптеку. «Казенна» аптека Харківського
Приказу громадського опікування була відкрита у будівлі, що побудована у
1786 р. за проектом Ярославського П.А. по вул. Конторській, 2 (зараз
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вул.Червоножовтнева). Первісний вигляд будинку, що побудований у стилі
раннього класицизму, частково спотворений (з боку пров. Клубного)
пізнішими

перебудовами.

На

початку

ХІХ

століття

з

боку

вул.Червоножовтневої були побудовані два флігеля, а потім забудований
проміжок між ними. Ці забудови, що виконані в сухуватих формах
безордерного класицизму, збереглися у близькому до первісного вигляду
[132, с. 134]. Цей двоповерховий будинок розташований на початку вулиці,
має в плані Г-подібну форму. Головний фасад оздоблений міжповерховим та
великим

вінчальним

карнизами.

Перший

поверх

прикрашений

горизонтальними рустами. Прямокутні віконні прорізи другого поверху
декоровані підвіконними нішами. Вікна першого поверху мають замкові
камені. Внутрішня планувальна структура носить анфіладно-коридорний
характер (Додаток В, рис. В.9.).
У 1811-1816 рр. в місті діяла «Харьковская городовая гражданская
больница». «Городовой» вона називалася, оскільки фінансувалася з міського
бюджету й була підвідомча харківському міському голові та харківському
поліцмейстерові, а «гражданской» - оскільки в ній могли лікуватися цивільні
особи. Але основний контингент пацієнтів складався з військовослужбовців.
Спочатку вона була розрахована на 25 ліжок, але поступово вона
розширилася до 100 ліжок [114, с.130]. Після закриття лікарні 1816 року
обслуговування Ії основного контингенту взяв на себе дивізійний шпиталь
уланської дивізії (Додаток В, рис. В.10.) [44, с.1-35].
Починаючи з 1805 р. важливу роль, як містоутворюючий заклад , грає
Харківський університет. З 1803 р. для роботи в цьому навчальному закладі
були запрошені німецькі спеціалісти. Першим опікуном Харківського
університету став поляк, граф Севєрін Потоцкій. Він же повністю формував
професорський
наприклад,

склад

були

для

університету.

запрошені

професор

Для

викладання

Ерлангенського

медицини,
університету

Гільденбрант та професор Віденського університету Вільгельм Драйсіг.
Викладачі німецького походження надали значну користь університету: вони
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привнесли

академічні

традиції

старовинних

західних

університетів,

знайомили харківських студентів з наукою та европейськими мовами, на
яких читали лекції. Крім того, це було знайомство з представниками
західноєвропейської культури. Міська дума у 1805 р. відвела землю для
заселення 23 родинами іноземних професорів, приват-доцентів та майстрів
ремісничих

цехів,

що

були

виписані

засновником

Харківського

Імператорського університету В.М.Каразіним із-за кордону. Німці, що
оселилися тут, заснували німецьку колонію, а вулиця, на якій вони мешкали,
отримала назву Німецької (зараз вул. Пушкінська).
З 1811 р. починають працювати перші університетські клініки терапевтична та хірургічна, що входили до складу Імператорського
Харківського університету.
Будинок №16 по вул. Університетській, колишній Губернаторський
палац, був побудований у 1776 р. Ця будівля, споруджена під керівництвом
архітекторів А.М. Вільянова та П.А.Ярославського за проектом повторного
використання,

що

був

виконаний

архітектором

М.Тихнемевим

для

Новгороду, Е.А.Васильєв його частково реконструював. Центральний корпус
був перетворений у головний корпус університету, а надбудовані до двох
поверхів флігелі пристосували для хімічного та фізичного факультетів
(Додаток В, рис. В.11 – В.13.). Монументальні, що нагадують тріумфальні
арки, ворота зв’язали корпуса у симетричну композицію в стилі раннього
класицизму [137, с. 142, 143; 140, с. 123].
Старий університетський корпус (вул. Університетська, 16), так званий
головний корпус - цегляний, оштукатурений, в плані складної конфігурації:
основа плану – витягнутий прямокутник, два кути якого мають напівколову
конфігурацію (з боку двору), два інших – прямокутні в плані, мають ризаліти,
що фланкірують головний фасад. Двоповерховий корпус з підвалом має
пласкі перекриття, а в підвалі– напівциркульні та сегментні зводи.
Планування змішане, коридорне з двобічним розміщенням приміщень та
анфіладне. Розділений на три частини фасад з ризалітами обважнює

51

рустовкою нижчий поверх. Центральна частина підкреслена обрамленням
головного входу та балконом на кронштейнах. Фасад прикрашають
наличники вікон верхнього поверху з гірляндами по сандриках. Поверхи
розділені нескладним карнизом. Другий поверх розділений пілястрами
іонічного ордеру з ліпними гірляндами, що підвішені до волют капітелей.
Пам’ятник є самою ранньою спорудою міста в стилі класицизму, що поклала
початок ансамблю університету (Додаток В, рис. В.14).
Хімічний корпус (кінець ХVІІІ ст.) по вул. Університетській, 12
фланкірує старий корпус з півночі. Побудований, як флігель будинку.
Будинок також виконаний в стилі класицизму, цегляний, оштукатурений, Побразний в плані, двоповерховий, перекриття першого поверху частково
склепінчасті, другого – пласкі, планування коридорне та анфіладне. Фасади
ритмічно по вертикалі розділені гладкими площинами та рустованими
виступами. Фізичний корпус (кінець ХVІІІ ст.) побудований, як флігель
будинку.

Корпус

цегляний,

оштукатурений,

П-образний

в

плані,

двоповерховий, перекриття першого поверху частково склепінчасті, другого
– плоскі, планування коридорне та анфіладне. Фасади ритмічно по вертикалі
розділені гладкими площинами та рустованими виступами [21, с.86, 87].
Через рік кам’яний будинок на Університетській гірці був проданий
університету, і у 1829 році був переданий клінікам та анатомічному театру
[23, с. 294; 49, с.1-29;137, с.7, 15-16, 109-121].
Будівництво університетських будівель було продовжено у 20-х роках
ХІХ ст. За проектом Е.А. Васильева, напроти колишнього губернаторського
будинку звели три нових корпуса. У центральній будівлі, прикрашеній
колонним портиком з фронтоном та куполом, розмістилася університетська
церква, актовий зал, обсерваторія та бібліотека. З північного боку
двоповерховий флігель зайняла хірургічна клініка, з південного боку у
трьохповерховому будинку знаходилася квартира ректора та гуртожиток для
«казеннокоштних» студентів. Пізніше цій корпус було переобладнано під
студентську лікарню (Додаток В, рис. В.15-2.17) [23, с. 143; 137, с.75].
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У 1814 році в одному з флігелів почала працювати клініка з
терапевтичним, хірургічним та акушерським відділеннями, пізніше вони
отримали нові приміщення (Додаток В, рис. В.18.) [21, с.144].
У 1865 р. почалася земська реформа. На підставі «Положения о
губернских и уездных земских учреждениях» у 1865 р. з’явилися земські
установи в Харківській губернії [118, с. 79]. Земства – виборчі органи
місцевого самоврядування. Розпорядчими органами земства були губернські
та повітні земські збори (голова – губернський або повітний«предводитель
дворянства»). Створене в процесі реформи Харківське губернське земство
опікувалося деякими проблемами розвитку охорони здоров’я в губернському
центрі, Прикази громадського опікування були скасовані, їх установи, майно,
капітали й обов’язки переходили до земств [22, с. 215]. Організаційно
земства були підвідомчі міністерству внутрішніх справ, а на місцях –
губернаторам. У 1892 році у Харкові почала діяти нова установа –
«Губернское по земским и городскимделамприсутствие» [113, с. 3], це був
орган при губернаторі, під його головуванням. Останньому належало право
скасовувати

будь-яку

земську

постанову,

чи

постанову

міського

громадського самоврядування. Крім того, земську медицину контролювало
лікарське відділення губернаторського правління щодо виконання вимог усіх
нормативних актів, що регламентували охорону здоров’я в імперії [113, с.3, с.
79]. У 1871 року в Харкові набуло чинності «Городовое Положение 16 июля
1870 г.», що розпочинало міську реформу. За цим положенням компетенцією
міського громадського самоврядування стала охорона здоров’я. Органи
міського самоврядування здобули широкі права, зокрема самостійність у
справі організації міської охорони здоров’я [22, с. 289-290, 305].
Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи сприяли створенню в
Харкові нових прогресивних форм організації охорони здоров’я населення.
У середині ХІХ століття соціальний склад Харкова різко змінився.
Зросла кількість ремісників та торгівців. Збільшилася кількість ремісних
підприємств. Місто перетворилося на великий торгівельний центр Російської
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імперії. А з відкриттям університету, місто стало осереддям великих
наукових та культурних сил.
Однак зовнішній вигляд міста з багатьма хатами, ґрунтовими
вулицями, випадковою у більшої частині забудовою не відповідав його
значимості. У 1837 році на Харків було розповсюджено «Положение об
устройстве губернських городов», створений Будівельний комітет, який
строго регламентував забудову [118, с. 101-102, с.197-221].
Загалом на території Харкова у середині 60-х років ХІХ ст.
розміщалося близько 300 лікарняних ліжок, не враховуючи військових
шпиталів і лазаретів. З огляду на європейські стандарти того часу й кількість
харківського населення (майже 60 тисяч у 1865 р.), забезпечення
стаціонарною медичною допомогою можна було б вважати задовільним. Але
по-перше, лікарні «богоугодных заведений» та університетські клініки
надавали допомогу не тільки населенню Харкова, і й усієї губернії. По-друге,
влада опікувалася насамперед тими, хто ії охороняв. Більшу частину ліжок у
найпотужнішій губернській міській лікарні цивільного відомства займали
військовослужбовці [118, с. 134].
У 1869 р. була відкрита міська лікарня, що одержала назву
Олександрівської

на

Благовіщенській

вулиці.

Спочатку

вона

була

розрахована на 100 ліжок. Лікарняний комплекс створювався протягом
багатьох років. Згодом Олександрівська міська лікарня розмістилася в
новому добротному кам’яному будинку еклектичного стилю з коридорною
системою (нині вул. Карла Маркса, 25). Ії розширювали – скуповували
сусідні подвір’я, залишаючись в умовах постійної нестачі території.
Загального плану будівництва за всю історію Олександрівської лікарні
ніколи не існувало [44, с. 136-138].
Олександрівська міська лікарня перебувала у віданні міської управи,
членів Ії опікунської ради обирала Харківська дума. Основним контингентом
хворих були наймані робітники та дрібні підприємці [44, с. 138]. Лікарня
отримувала фінансування з різних джерел, найважливішим серед них буд

54

лікарняний збір. Тим, хто сплатив лікарняний збір видавалися так звані
іменні лікарняні білети терміном на один рік, які давали право на
обслуговування в Олександрівської лікарні без додаткової плати. З появою
медичних дільниць продаж лікарняних білетів зосередили в них [22, с.479].
Не менш важливим джерелом надходження коштів до Олександрівської
лікарні був міський бюджет [44, с. 138].
У 1879 році в Олександрівській лікарні розмістилися терапевтична і
хірургічна госпітальні клініки Імператорського університету. Під час
епідемій відкривалися тимчасові відділення для інфекційних хворих.
Відкрилося відділення для лікування венеричних хвороб. А на початку ХХ
ст. були остаточно сформовані відділення: терапевтичне, хірургічне й
акушерсько-гінекологічне (Додаток В, рис. В.19) [104, с.15].
У пореформений період медичні заклади, що будуються у стилистиці
пізнього класицизму, набувають все більше казарменого вигляду. Це було
обумовлено, між іншим, також обмеженістю кошторисів таких об’єктів.
2.3. Архітектура медичних закладів Харкова у період формування
капіталістичних відносин (1869-1917 рр.)
2.3.1. Використання класичних форм в архітектурі медичних закладів
Харкова (1869-1917 рр.)
У пореформений період в Харкові, поряд з муніципальною, почала
розвиватися й земська медицина. Відповідно до «Положения о губернских и
уездныхземскихучреждениях» губернська міська лікарня на Сабуровій дачі
разом з іншими «богоугодними заведениями» Харківського Приказу
громадського опікування переходила до відання Харківського губернського
земства. У 1868 р. були відкриті клінічні відділення для лікування хвороб
сечостатевих органів таочних хвороб, а підчас російсько-турецької війни
1877-1878 рр. для поранених у лікарняному саду були зведені два просторих
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бараки, з опаленням і вентиляцією. По закінченні війни бараки передали
чоловічим хірургічному і терапевтичному відділенням, а приміщення, які
раніше займали ці відділення, віддали під психіатричні ліжка [118, с.161].
У 1895 - 1900 р. будується друга Харківська міська лікарня –
Миколаївська лікарня по Корсиківській вулиці (нині Московський просп.,
195). Вона обслуговувала робітниче населення Харкова, а основними
джерелами фінансування були лікарняний збір і додаткові прямі асигнування
з міської скарбниці [74, с.221; 142, с. 33]. На цієї же території у 1904 р.
побудували лікарню М.Х. Гельферіха для заможних хворих (Додаток В, рис.
В.20. – В.25). Вона утримувалась за рахунок доходів від плати, що вносили
хворі. Розробка проектно-кошторисної документації і здійснення будівельних
робіт були доручені міському архітекторові Г.М. Шторху, після смерті якого
в 1899 р. роботи продовжив архітектор Б.М. Корнієнко [56, с.5].
Це великий комплекс будівель класицистичного стилю. У 1900 році
лікарня була освячена і почала свою діяльність, маючи 140 штатних ліжок.
Миколаївська лікарня досить динамічно для того часу розвивалася. Так, у
1904 р. прийняли пацієнтів два нових кам’яних бараки: один на 40 ліжок
(Додаток В, рис. В.24.), а другий (для венеричних хворих) – на 64 ліжка. В
1905 р. було здано в експлуатацію холерний барак на 20 ліжок. У тому ж році
лікарня почала користуватися міською водогінною мережею, а в 1908 р. в ній
з’явилося центральне водяне опалення. В 1908 р. прийняв перших хворих
новий упорядкований барак на 60 ліжок. Він одержав назву «земськоміський», тому що за лікування в ньому мало платити губернське земство. У
1909 р. споруджена паро-формалінова дезінфекційна камера, а в 1913 р. стала
до

ладу

механічна

пральня.

Також

було

закінчено

будівництво

рентгенівського кабінету. У роки Першої світової війни лікарняні будівлі
занепали і потребували серйозного ремонту [76, с. 59; 134, с.4].
Лікарня ім. М.Х. Гельферіха розмістилася в кам’яному двоповерховому
будинку з просторими окремими палатами (Додаток В, рис. В.25.), мала у
своєму розпорядженні водолікарню, електролікарню, рентгенівський кабінет,
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лабораторію [61, с.5].
Важливим стильовим напрямком для Харкова став неокласицизм.
Початок йому поклала збільшена цікавість до класицизму, як стилю з чітко
вираженими принципами та великою виразністю. Він виник як реакція на
подрібнені та перевантажені декоративними елементами форми еклектики, з
одного боку, та на примхливі форми модерна – з іншої. Неокласицизм більш
підходив для будівництва банків, учбових та лікувальних закладів, в яких
необхідно було створити атмосферу серйозності та солідності.
Цей стиль стверджували ведучі архітектори країни – П.Ф. Альошин,
П.С. Андрєєв, О.М. Бекетов, А.Л. Красносельський.
Наприкінці ХІХ ст. був побудований одноповерховий особняк з
підвалом, розташований вздовж «червоної лінії» східного боку вулиці
Пушкінської з розрідженою забудовою. Автор та точний час його
будівництва невідомі. В теперішній час тут розміщений дитячий садок.
Будівля побудована у стилі неокласицизму і входить до ансамблю особняків
по вул. Пушкінській, має значну історичну ту художню цінність (Додаток В,
рис. В.26., В.27.). З правого крила будівлі у 1970-х роках виконана прибудова
спрощених форм, що вносить дисгармонію з основним об’ємом будівлі.
Особняк прямокутної форми у плані відрізняється лаконічністю форм,
гарними пропорціями, несе асиметричну планувальну композицію. Вхід
виділений двоколонним портиком, що завершений трикутним фронтоном. На
фризі виконаний рельєфний напис «SALVE» («Мир тому, хто входе»). В
одному з приміщень збереглися ліпні фризи з античною тематикою.
У 1894 р. за проектом Стрижевського Г.Я. був побудований
двоповерховий будинок у стилі неокласицизму по просп. Московському, 37
для розміщення ремісничого училища, тепер тут розташований медичний
заклад. Будинок має асиметричну композицію, розміщений на розі просп.
Московського та вул. Чігіріна (колишня вул. Дворянська). Вздовж головного
фасаду виконані міжповерховий та вінчаючий карнизи у класичних формах.
Вікна першого поверху прямокутні, прикрашені виділеними замковими
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каменями

та

рустуванням,

на

рівні

другого

поверху

вікна

з

напівциркульними арками. Головний вхід увінчано трикутним портиком.
Поверховий план демонструє коридорну систему організації приміщень
(Додаток В, рис. В.28, В.29).
У 1883 р. надвірний радник, проф. І.С.Сицянко побудував буднок у 2,5
поверхи по вул. Чернишевській, 7-9 (арх. М.І. Ловцов). У другій половині
1880-х років тут містилися приватна очна лікарня проф. Л.Л. Гіршмана, а з
1889 р. - клініка для хворих внутрішніми та нервовими хворобами док.
Свєтухіна. У 1909 р. – приватна лікарня доктора Н.П.Трінклера. А у 19331934 рр. до цього будинку приєднали та надбудували богадільню римськокатолицької церкви, що знаходилася поруч. Зараз тут міститься НДІ
дерматології та венерології (Додаток В, рис. В.30, В.31).
У 1913 р. садиба Олександрівської лікарні займала площу майже у
півтори гектара. Новий 3,5 – поверховий корпус, споруджений на передодні
Першої Світової війни, фасадом виходив на В’язничну вулицю (нині вул.
Маршала

Малиновського),

відповідав

усім

тогочасним

вимогам

до

лікарняного приміщення [48, с. 1-35; 51, с. 2; 104, с.12]. Це будівля
неокласичного стилю. Строгі форми фасаду підкреслені карнизами.
Розташування головних архітектурних елементів симетрично. Зсередини
планування будівлі було загалом коридорне, з розміщенням палат з однієї
сторони коридору та спеціальних приміщень (операційні, кабінети тощо) з
іншої сторони. Він і дотепер служить своєму первісному призначенню – тут
міститься 5-й спеціалізований міський клінічний пологовий будинок. Отже,
Олександрівська лікарня була першим міським лікувальним закладом у
Харкові. Згодом вона стала найпопулярнішою міською лікарнею завдяки
своєму розташуванню поблизу від центру (Додаток В, рис. В.32-В.35).
Для архітектури медичних закладів Харкова

з використанням

класичних форм, характерно звернення до художніх форм строгої
організованості, рівноваги, ясності та гармонійності образів. Основою
архітектурної мови, як головною характеристикою стилю, став ордер, в
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пропорціях близьких до античності. У композиції МЗ використовуються
симетрично осьові прийоми, стриманість декоративного убрання.
Естетика класицизму сприяла масштабним містобудівним проектам та
приводила до упорядкуванню міської забудови у масштабах міста.
Практично усі основні етапи розвитку класицизму знайшли своє
відображення в архітектурі медичних закладів Харкова. Перший етап, чи
ранній класицизм – 1760 – 1780 рр., час коли формувалися особливості
класицизму та в архітектурних формах ще відмічалися барочні риси; зрілий
чи високий класицизм – 1790-1830 рр.; пізній класицизм – 1840-1850 рр.,
коли стиль починає зживати себе та з’являються риси архітектури
наступного періоду [18, с.50].
В останні десятиріччя ХVІІІ ст. смаки вищого світу визначалися
літературою сентименталізму та філософією французьких демократів –
Вольтера, Руссо, Дідро. Цьому відповідає і архітектура раннього класицизму,
наприклад головного корпусу університету по вул.Університетській, 16 та
казенної

аптеці

по

вул.

Червоножовтневій,

що

поєднує

строгий

«демократичний» лаконізм з сентиментальною камерністю та хрупкістю. В
архітектурному вигляду будівель присутні «рудименти» бароко: овальні
вікна, шпилі, кутові башточки. Найулюбленішим кольором стає білий, він
символізує чистоту помислів та свободу від надмірностей.
Будівля бокових корпусів по вул. Університетській, 16 виконана у
формах, перехідних від єкатерининського бароко до класицизму. Стилю
бароко відповідає легка розкреповка антаблементів, ліплення у вигляді
гірлянд на аттиках та капітелях, широкі напівциркульні вікна фасаду,
декоративні ніші з вазами. Риси класицизму відгадується у стриманості
декору, використанні русту та пласких пілястр. У цілому, не дивлячись на
перехідну естетику, будівля має цільний, гармонійний облік, та є одним з
найгарніших

взірців

Слобожанщини.

громадської

архітектури

раннього

класицизму
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На початку ХІХ століття в естетиці класицизму відбувся перелом,
пов’язаний з приходом до влади Наполеону Бонапарту. Франція стала
імперією, і демократична строгість раннього класицизму поступилася місцем
імперській величі. Стіни будівель покривалися давньоримськими рельєфами:
зброєю, лікторськими зв’язками, гірляндами, сюжетними композиціями. У
Харкові серед будівель медичних закладів пам’ятників «чистого» ампіру
практично не збереглося. Однак майже самі скромні споруди того часу
підтримали його вплив: їх пропорції стали більш монументальні, пластика –
більш насиченою, декор – багатіше. В цей час будується основний комплекс
Харківської губернської міської лікарні з будинком для божевільних
(Сабурова Дача). Монументальність архітектурних форм, масивність колон
на рівні другого поверху, статичність загальної композиції будівлі через
строгу симетричність фасаду, так відчувається вплив стилю. Але надмірності
декоративних деталей немає. Із зовнішніх прикрас частіше використовується
рустування (Сабурова Дача, перші клініки Університету), міжповерхові
карнизи та прості сандрики, що підкреслювалися білим кольором.
Відсутність взірцевих проектів лікарень, як типу архітектурних споруд,
в той час спонукало використати поширений взірець великого палацу, це
характерно для

будівництва лікувальних

закладів по

всієї

Україні

(Циркульний корпус Одеської міської інфекційної лікарні арх. Ж. Тома де
Томон, Чорноморський шпиталь у Херсоні арх. А.Д. Захаров). «Взірцеві»
проекти

завдавали

габарити,

планування

та

загальне

архітектурне

рішення.Припускалася вільна трактовка планів, що надавало можливості
архітекторам вносити зміни до проекту. Сабурова Дача - це приклад
створення класичного типу палацу-садиби та великого комфортабельного
житлового будинку, що став взірцем в широкому будівництві заміських
дворянських садиб та нової парадної забудови міста.
Характерною рисою для харківської забудови є вільне розташування
будівель і споруд на земельній ділянці, що значно відрізняється від взірців
петербурзьської, або московської забудови лікарень (Голіцинська лікарня м.
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Петербург, Перша графська лікарня м. Москва), де розміщення корпусів на
ділянці підкорювалось чіткому плану, чи навкруги центральної осі симетрії.
В період правління Миколая І (1825-1855 рр.) на Слобожанщині
остаточно встановлюються канони зрілого класицизму («взірцевого стилю»).
В будівлях того часу переважає бездоганна пропорційність, стриманий декор,
лаконізм геометричних форм. Від пишності ампіру залишається лише
рустування та сандрики над вікнами. Майже колони – обов’язковий атрибут
класицизму – все частіше замінюються пласкими пілястрами. Прикладами
застосування форм «взірцевого стилю» в архітектурі медичних закладів
Харкова можуть бути перший корпус Олександрівської лікарні (вул. Карла
Маркса, 25), корпус Миколаївської лікарні (просп. Московський). Будівлі в
плані наближаються до прямокутної форми. Симетричність загальної
композиції, строгий ордер, чітке розділення поверхів міжповерховими
карнизами, скупа орнаментація. З прикрас у будівлі Олександрівської лікарні
велику роль відіграють стрільчасті вікна, що у первісному вигляді логічно
перекликалися із вікнами такої ж форми у каплиці із луковичним куполом,
що була розташована перед парадним входом (не зберіглася). В будівлі
Миколаївської лікарні декор вікон дуже простий – це класичні трикутні
фронтони та лопатки.
Відмітною рисою є розташування домової церкви між зблокованих
корпусів Миколаївської лікарні та лікарні ім. М.Х. Гельферіха. У порівнянні
з російськими аналогами таке блокування достатньо оригінально. В
Петербурзі, в Москві, в Одесі церкви на території лікарень будувались як
окремі будівлі.
Будівництво медичних закладів у центральних районах міста в багато
чому визначало характер забудови міського центру. Це наклало суттєвий
відбиток на стильові риси того часу, що виразилися у строгості та
стриманості композицій, відсутності елементів ліризму, що були властиві
бароко та ранньому класицизму.
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Особливістю Харкова у цей період стає масштабне організаційне
державне

містобудування:

розроблення

регулярного

плану

міста,

формування ансамблів центральної частини міста, одна з перших спроб
«регулювання» міського плану, що намагається поєднати принципи
класицизму з історично складеною планувальною геоморфною структурою
міста Харкова. Це дуже характерна риса нашого регіону у порівнянні з
організацією забудови лікувальних комплексів того ж часу у Петербурзі та
Москві, де симетричність та упорядкованість розташування будівель та
споруд віддзеркалюється дуже чітко.
В період класицизму для Харкова особливим стає :
- будівлі медичного призначення менші за розмірами ніж у столичних
містах, менш претензіційний їх зовнішній вигляд, при наявності яскравих рис
класицистичного стилю та використанні ордерних композицій (Додаток В,
рис. В.36);
- в порівнянні із іншими лікарнями, побудованими в той же час;
допоміжні корпуси розташовані без прагнення до симетрії загальної
композиції, менш упорядковано, що обумовлено пристосуванням садиби під
медичний заклад із декількома корпусами (Додаток В, рис. В.37-В.38);
-

характерним є більш широке застосування анфіладної компоновки

приміщень основного корпусу в порівнянні із столичними зразками;
- місцевою особливістю залишається розміщення лікарняної церкви між
зблокованими корпусами.
2.3.2. Архітектура медичних закладів у формах «неостилів» та
еклектики (1869-1917 рр.)
Значне зростання населення потребувало будівництва нових будівель
для медичного обслуговування. В їх плануванні починається пошук нових,
більш раціональних композиційних прийомів. Все більш уваги приділяється
зручному зв’язку приміщень, їх освітленості. Це, природно, впливає і на
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архітектуру фасадів, сприяючи відходженню від канонів класицизму, хоча
деякі його прийоми, наприклад симетрична побудова плану та фасаду,
виділення центру, продовжують використовуватися.
Згодом асоціативність сприйняття архітектурних форм збільшується.
Єдина форма - ордерна система – здається вже недостатньою для втілення
всього розмаїття уявлень про всесвіт. Здійснюється перехід до архітектури
«необхідності» до архітектури «вибору», від класицизму до еклектики.
«Багатостил’є» еклектики – слідство довгого історичного процесу, логічне
його завершення. Еклектика проходить у своєму розвитку два періоду –
друга третина та друга половина ХІХ ст., що розпадається, в свою чергу, на
етапи. Кожний з них тісно пов’язаний з громадсько-політичною історією
країни,

пануючим

світоглядом,

загальним

характером

мистецтва.

Архітектура першого періоду розвивається у контексті романтизму та є його
втіленням,

другого

періоду

–

виражається

специфічними

засобами

архітектури принципами реалізму [117, с.27].
На межі ХІХ та ХХ ст. у Харкові починається будівництво великих
будинків: прибуткових будинків, банків, заводів, торговельних підприємств
та

лікувальних

закладів.

Для

забезпечення

комплексних

проектно-

будівельних робіт з’являються приватні проектні контори, завдяки чому
з’являються нові еклектичні будівлі в стилі неоготики, неокласицизму,
«цегляному стилі», неоренесансу, а згодом і модерну.
Першим «стилем» ХІХ ст., що протистояв класицизму, була неоготика.
З формами готики відноситься широке коло асоціацій – свобода духу,
протест проти абстрагованості раціоналістичної філософії, цікавість до
історії та національна неповторність культури. Неоготика символізує
неприймання державної громадської дійсності, що втілена формами ордерної
архітектури [79, с.102].
Архітектура неоготики, опинилася дуже далекою від свого історичного
прототипу – архітектури західно-европейського середньовіччя. Будівлі ХІХ
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століття мали нове призначення та були пов’язані з функціональними та
художніми потребами своєї епохи, віддаленої від «лицарських часів».
На вул. Сумській, 52 розташований будинок у неоготичному стилі. Ця
споруда будувалася первісно як садиба А. Красовської. Одноповерховий
будинок (арх. Г.Я. Стрижевский, 1874 г.), у 1910 р. був надбудований на один
поверх, за проектом І. Загоскіна та В. Кричевського, де доктором
Алпатьєвою було відкрито перше у Харківській губернії спеціалізоване
протитуберкульозне відділення, що проіснувало майже 100 років (Додаток В,
рис. В.39, В.40). Двоповерхова споруда оформлена кутовими контрфорсами,
що переходять у виті колонки, стрільчасте вікно та крутий шпиль на входом
помітно виділяють його з оточуючої забудови.
У 1899 р. на вулиці Ольмінського, що зв’язує територію політехнічного
інституту з Пушкінською вулицею, за проектом О.М. Бекетова побудований
будинок (вул. Ольмінського, 11). Це двоповерхова будівля, що згадує
заміську віллу (Додаток В, рис. В.41 - В.43). В його вигляді поєднуються
риси російської архітектури ХVIIІ ст. та готики. Різновисокі об’єми, круті
двоскатні дахи, шатрові башти та відкриті тераси-балкони, огороджені
балюстрадою складного малюнку, придають споруді живописність. Будинок
прикрашають ліпні картуші, рустовані кути, модульйони та інші деталі [80, с.
82]. На першому поверсі була розміщена квартира із 8 кімнатами, на другому
поверсі – квартира господаря – професора Сомова (8 кімнат та мансарда) зі
сховищем зоологічної колекції. Тепер у цьому будинку розмістився
адміністративно-офісний центр Харківського медичного товариства.
У 1914 р. у Харкові за проектом громадського інженеру Ю.С.Цауне був
побудований будинок по майдану Фейербаха, 12 (колишня Вознесенська
вулиця), де містилася «Ліга боротьби із туберкульозом». Ця будівля є єдиним
в місті Харкові прикладом будинку садибного типу, що використовує
архітектурні форми готики, що добре зберігся до теперішнього часу.
Планувальне рішення засноване на чіткому розділенні парадної, житлової та
господарчої функцій приміщень. Будинок цегляний, двоповерховий з
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підвалом. Загальний архітектурно-художній акцент зроблений на фасад, що
виходить на майдан. У його еклектичних архітектурних формах використані
готичні мотиви – високі щипці, стрільчастий портал входу, уступчасті
контфорси, що фланкірують центральну частину. Загальну асиметричність
композиції головного фасаду посилює трикутний у плані еркер на другому
поверсі. Стіни багато декоровані розкрепованими карнизами, витими
колонками.

Підвіконні

ниші,

заповнені

витонченим

ліпленням

орнаментального характеру. Над входом влаштований намет на металевих
кронштейнах, прикрашений кованою решіткою. По боках розташовані ліпні
модульйони з жіночими голівками (Додаток В, рис. В.44).
Застосування форм «неоготики»при будівництві медичних закладів
віддзеркалюють прояви романтизму. Особливим є наявність впливової
німецької громади серед харків’ян, що виникла ще в період заснування
Харківського університету з 1805 р. Значна частина німців-лютеран
пов’язувала своє життя із діяльністю цього учбового закладу. Це були не
тільки професора та викладачі, запрошені із Німеччини, але і представники
обслуговуючого персоналу: гравірувальники, палітурники. Багато серед них
було і лікарів, аптекарів. Цей вплив європейської культури яскраво
відчувається у діяльності , будівництві, та фінансуванні медичних закладів.
При будівництві масових споруд з облицювальної цегли у 1870-1890
роках архітектори-раціоналисти, часто зверталися до «цегляного стилю». Цей
стиль характерний відповідністю призначення та конструкції споруди новій,
властивій архітектурній формі.
За ініціативою Харківського медичного товариства у 1910 році
відкрився Жіночий медичний інститут. Для проведення занять були
орендовані приміщення верхніх поверхів будинку по вул. Сумській, 1, що
побудований у стилі модерн за проектом петроградських архітекторів О.Р.
Мунца та А.К. Шпігеля для Російсько-Азіатського (Північного) банку. У
тому же році за проектом О.М. Бекетова для інституту було побудований
будинок у колишньому Скрипницькому провулку (пров. Воробьова, 8)
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двоповерховий

будинок

Анатомічного

театру.

Харківський

Жіночий

медичний інститут проіснував до 1920 р., коли його поєднали з медичним
факультетом Університету [85, с.156].
Будинок по пров. Воробйова, 8 (Додаток В. рис. В.45-В.47) був
побудований у 1911 р. за проектом О.М. Бекетова. Це двоповерховий
будинок з оштукатуреними деталями та напівпідвалом, прямокутний у плані.
Фасад прикрашений пілястрами та цегляними деталями. У напівпідвальному
цоколі будинку була розташована спеціальна кімната прощання, де
температура підтримувалась постійно на рівні +8°С за допомогою підземних
вод. Тривалий час у цьому будинку були розташовані пастерівська станція та
цех, де фасували ліки в ампули. Тепер тут розміщується середня школа.
У другій половині ХІХ ст. продовжувалося будівництво будівель
університету. Наприкінці 70-х – початку 80-х років ХІХ ст. на кошти, що
були пожертвувані цукрозаводчиком І.Г. Харитоненком, за проектом
архітектора Б.Г. Михаловського був побудований великий трьохповерховий
корпус гуртожитку для студентів (вул. Сумська, 41), але у зв’язку із
розширенням медичного факультету будівлю передали йому. Надалі
факультет був перетворений у самостійний Медичний інститут, і будівля
служила його головним корпусом до Другої світової війни (Додаток В, рис.
В.48), в ході якої була зруйнована [80, с.146, 147].
Університетських приміщень не вистачало. Надалі клініки містилися в
орендованих приватних будинках, в Олександрівській лікарні, у військовому
госпіталі. Старі будівлі у центрі міста, не відповідали елементарним вимогам.
Переважним видом медичної допомоги було стаціонарне лікування.
Теоретично його у лікарні харківських «богоугодных заведений» та
університетських клініках могли одержати представники всіх верств
харківської громади. Амбулаторна допомога була розвинута значно слабше.
Ії надавали в клініках Харківського університету і приватних лікарських
кабінетах [114, с. 133]. Хворі могли викликати додому лікаря в приватному
порядку, але за дуже високу платню.
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Пореформений період для клінік Імператорського Харківського
університету розпочався після введення загального для імператорських
університетів статуту 1863 року, яким було визначено фінансування кожної
клініки в розрахунку на 25 ліжок [21, т.2, с.586]. У 1887 р. було вирішено
розмістити чотири нові клініки на землях, що належали університету – по
Сумському шосе на північній околиці міста (нині це територія Харківської
обласної клінічної лікарні). У 1896 року відбулося відкриття нових клінік:
терапевтичної і хірургічної, акушерсько-гінекологічної та офтальмологічної.
«Клінічне містечко» університету на 155 ліжок, тепер ця територія належить
правонаступнику – Обласній клінічній лікарні (Додаток В, рис. В.49-В.55).
Будівництво

перших

чотирьох

будівель

комплексу

«клінічного

містечка» медичного факультету Харківського університету велося під
керівництвом М.І. Ламцова за проектом архітектора А.К. Шпігеля. Всі
лікарняні корпуси побудовані у «цегляному» стилі за однотипною схемою
внутрішнього планування з деякими відмінностями. Для університетських
клінік характерна коридорна система, з розміщенням палат по один бік від
коридору, такий прийом можна побачити в університетських клініках
Європи, наприклад у клініці «Шаріте». Також характерним є розміщення в
різних корпусах по видам захворювань, що характерно як для Російської
імперії, так і для Європи для лікування різних за своїм характером хвороб.
Важко переоцінити роль Університету у науковому та культурному
житті міста та краю. При активному сприянні викладачів медичного
факультету створилося Харківське медичне товариство, відкрилися Жіночі
медичні курси та Жіночій медичний інститут.
«Цегляний стиль» в будівлях медичних закладів достатньо широко
представлений, часто у еклектичному поєднанні з формами неоренесансну та
класицизму, на відмінність від будівель у Санкт-Петербурзі та Москві, де
медичні заклади, що будувалися від Євангелічних та Католицьких громад, у
«цегляному стилі» виконувалися у готичних формах (Додаток В, рис. В.56В.57). Також особливим стає раціоналістичний напрямок - використання
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цегли без штукатурки, сама цегляна кладка здійснювала декоративну роль.
Використовувалася поліхромна цегла, прикладів застосування глазурованої
плитки, кахлів на фасадах будівель медичних закладів не зустрічається.
Причиною більш раціонального підходу до архітектурного образу
медичного закладу є загальний раціоналістичний підхід до будівництва
соціально вагомих об’єктів на Слобожанщині.
«Цегляний

стиль»,

як

раціональний

напрямок

в

архітектурі

громадських споруд, став символом масового, дешевого будівництва. В
цьому стилі будувалися лікарні, школи, народні будинки, житлові та
торгівельні будинки, промислові будівлі.
У протилежність «західничності» готики в російської архітектурі у
період кризи класицизму став формуватися новий стилістичний напрям, що
орієнтований на використання не західних, а російських архітектурних
прототипів.
У 1892 році була створена лікарня Харківського міщанського
товариства. Вона мала яскраво виражений становий характер і обслуговувала
осіб, що належали до харківського міщанства [53, с.3]. 3 1888 р. на вул.
Холодногорській (зараз вул. Володарського) був збудований двоповерховий
будинок, де відкрита Харківська міщанська богадільня (Додаток В, рис. В.58В.62). Це будинок, що за розмірами та стилю різко відрізняється від
оточуючої забудови, добре замикає перспективу пров. Синельнікова. Будівля
побудована за проектом Нємкіна В.Х. В основі композиції – принцип осьової
симетрії. Головний фасад має схему побудови з трьох частин. Центральний
об’єм - трьохповерховий ( на 2-ому поверсі раніше розташована була домова
церков), третій поверх вирішено у стилізованих формах староруської
архітектури.Бокові

вісі

головного

фасаду

підкреслені

пілястровими

портиками на рівні 2-го поверху та трикутними фронтонами. В простінках
між вікнами 2-го поверху розташовані спарені пілястри з розкреповкою
міжповерхового поясу та карнизу. Перший поверх будинку та центральна
частина по головній осі – рустовані. Вікна обрамлені профільованими
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наличниками із замковими каменями. У центральній частині вікнаоформлені
архівольтами з замковими каменями. Розвинутий карниз, що відокремлює
другий поверх від третього, підтримується кронштейнами барочних форм.
Головний вхід в будівлю розташований вздовж вісі симетрії, виділений
приставним колонним портиком із трикутним фронтоном.
Характерне для Харковарозташування домової церкви на рівні другого
поверху по центру загальної композиції, безпосередньо у будівлі. При
будівництві вона мала луковичний купол та кутові башточки над
центральним об’ємом, в подальшому купол не зберігся.
Звернення

до

форм

неоросійського

стилю

при

будівництві

функціональних споруд медичних закладів не дуже характерно. Відверто
проявився офіційний напрямок неоросійського стилю 1880-1890 рр. у
церковному будівництві.
Романтизм, що проклав шлях неоготики та захопленнями мотивами
Сходу, сприяв виникненню відповідних неостилів. Вони з’явилися першими
проявами еклектики, що зайняла якісно інші позиції, розгорнувши діапазон
історичних стильових прототипів.
У 1889 році у Харкові був зведений особняк по вул. К.Маркса, 17
(колишня вул. Благовіщенська), де з 1934 р. розташований НДІ дерматології
та венерології. Автором проекту був академік О.М. Бекетов. Архітектура
будівлі представляє стилізацію у формах ренесансу. Двоповерхова з підвалом
будівля має «Г»-подібну конфігурацію у плані. Планувальна схема –
коридорно-анфіладна. Цоколь вимощений з боку вуличного фасаду. Стіни
цегляні, оштукатурені та пофарбовані. Дах багатоскатний. В цілому будинок
зберіг первісний вигляд без істотних змін. Частково збереглися стилізовані
інтер’єри (Додаток В, рис. В.63– В.66).
У 1894-1898 роках побудований будинок по вул.Іванова, 26/28.
Автором проекту був архітектор С.І. Загоскін. На початку ХХ сторіччя
будинок був перебудований з використанням ренесансних форм для
Товариства

грамотності

за

проектом

О.М.

Бекетова.

Надалі

тут
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розміщувалася школа №36. У теперішній час тут розміщується медичний
заклад (Додаток В. рис. В.67–В.68).
За часів великих реформ ХІХ ст. і після них у Харкові виникла низка
громадських об’єднань, що зробили свій внесок у справу охорони здоров’я
мешканців міста. Найвагомішим був внесок Харківського медичного
товариства, що було створено у 1861 році. Першим його кроком на ниві
будівництва лікарень було відкриття «лечебницы для приходящих бедных
больных» у найманому приміщенні в центрі міста на Миколаївському
майдані (зараз майдан Конституції). Лікарня існувала на кошти медичного
товариства. З 1863 р. було призначено постійну дотацію з міського бюджету
та найбільшим набутком стала пожертва нащадка слобідських козацьких
полковників Д.А. Донець-Захаржевського у 50000 рублів. Так у 1872 року
лікарня Харківського медичного товариства оселилася в будинку №14 на
Німецькій вулиці (тепер Пушкінській) [32, с.309-310]. У цьому приміщенні
лікарня діяла до 1912 р. року, коли за проектом академіка О.М. Бекетова тут
же було зведене споруду ХМО і Пастеровського інституту – так званий
«Палац медицини», куди вона й перебралася (Додаток В, рис. В.69 – В.73).
Будівля

в

три

з

половиною

поверхи

побудована

в

формах

неоренессансу з елементами модерна, має великий масштаб. Вздовж головної
вісі будівлі розташований виступаючий об’єм з площини фасаду, овальної
форми

у

плані

вестибюль,

увінчаний

пологим

куполом;

парадні

трьохмаршеві сходи із світовим ліхтарем та витягнутий у глибину двору
парадний зал для загальних зборів.Центральний вестибюль коридорами
пов'язаний з трьома додатковими сходами, що об’єднують адміністративні,
службові,

лікувальні

приміщення

та

лабораторію

із

громадськими

приміщеннями. Високий цокольний поверх передбачався для допоміжних
функцій – розміщення лабораторій, складських та підсобних приміщень.
Композиція та декоративне вирішення головного фасаду відповідали
просторовому розподілу основних функціональних зон. Монументальний
портал парадного входу задуманий у вигляді тріумфальної арки. Ії бокові
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пілони, що обрамляють центральну ротонду, завершуються стилізованими у
стилі модерну великими капітелями іонічного ордеру. Плита капітелі несе
скульптурну групу з чотирьох грифонів, що крилами підтримують «жертовні
чаші». Такі ж скульптурні композиції обрамляють купол ротонди з боку
дворового фасаду. Пропорції та малюнок орнаменту деталей головного
фасаду виконані

у стилі

модерн.

Гармонійні

поєднання

елементів

пластичного декору, що сприймаються у безпосередньої близькості до
будівлі, струнко окреслений силует скульптурних деталей створює цілісну
композицію, що посилює значення споруди у просторі вулиці. Кольорове
вирішення фасаду витримано у сірій гамі з білими включеннями рельєфного
орнаменту. Червоний відтінок цоколя із грубих колотих гранітних плит
посилює монументальність об’єму [151, с.74-75].
Інтер’єри парадних приміщень виконані із застосуванням природного
та штучного мармуру, дерева, високоякісної штукатурки. В інтер’єрах багато
ліпних орнаментальних композицій, розписів, предметів декоративноприкладного мистецтва (світильники, бра, люстри залів). Збереглося первісне
обладнання приміщень (бібліотеки та лабораторій), меблі, керамічні та
бетонно-мозаічні підлоги. Ліпні роботи парадних виконані за моделямишаблонами, що виготовлені скульптором І. Якобсом. У центральному об’ємі
над вестибюлем розташовані три яруси овальних у плані залів бібліотеки.
Вхідний вестибюль оформлений у відповідності з характером обробки
головного фасаду. Фриз прикрашений пілястрами, що мають вигляд
кронштейнів. Між ними – ліпні деталі: вінки та гірлянди на фоні овальних
медальйонів. На рівень першого поверху основного корпусу ведуть
мармурові сходи барочних контурів. Головний вестибюль парадних трьохмаршевих сходів поєднує три поверхи центрального корпусу. Він добре
освітлений вітринами вікон вестибюлю сходів на усіх рівнях та верхнім
світовим ліхтарем. Конструкція сходів опирається на внутрішню подовжню
стіну будівлі та 4 масивні колони композитного ордеру, що поставлені у
просторі вестибюлю на висоту двох поверхів будинку. Стволи та п'єдестали
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колон, кутові тумби та каркас сходів фанеровані штучним мармуром
червоних, рожевих, оливкових тонів. Ступені сходів виконані з білого
мармуру, влаштовані по залізобетонній підставі.
Зал загальних зборів на 600 місць із балконом зберіг первісну обробку
та кольорове рішення. Стіни та панелі облаштовані штучним мармуром,
завершуються широким фризом з рельєфним орнаментом. Плафон залу з
кесонами прикрашений ліпленням та розписами за ескізами художника
М.Р.Пестрікова. Символіка декору у композиції парадного залу повторює
мотиви головного фасаду: рельєфні зображення крилатих грифонів на фризі,
орнаменти у десюдепортах та пласких нішах відображують славу людському
розуму над природною стихією.
Вид будівлі відкритий в перспективі провулка Мечникова з майдану
Конституції. Будівля візуально зв`язує початок Пушкінської вулиці
(колишньої Німецької) з початком Сумської в районі майдану Конституції.
В декорі фасадів переважної більшості медичних закладів даного
періоду домінують форми офіційного неоренесансну: симетрична загальна
композиція плану, комбінація ордерної та арочної систем, широкі арочні
вікна, нарядні наличники, міцні візерункові карнизи, використання колон та
пілястр, переважно доричного та композитного ордерів, глибокий руст на
пілястрах цоколях та кутових ризалітах. Композиція інтер’рів медичних
закладів збагачується засобами декоративно-монументального мистецтва
(Пастерівський інститут на вул.Пушкінській, НДІ дерматології та венерології
по вул. К. Маркса).
У 1908 р. була відкрита міська очна лікарня ім. проф. Л.Л. Гіршмана на
10 ліжок, тимчасово вона розташовувалася по вул. Великій Москалівській, 55
(Додаток В, рис. В.74, В.75), але це був непристосований орендований
будинок, в ньому лікарня працювала до 1912 р. [118, с.154]. Будівля
розташована серед малоповерхової забудови, з відступом від «червоної»
лінії. Разом з оточуючою забудовою вона створює своєрідний курдонер, що
відокремлений від вулиці огорожею – кованою решіткою з литими
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каннельованими колонками. В плані будівля прямокутна, має чотири
пластично виразних фасади. В декоруванні фасадних площин використані
класичні форми. Парадний вхід – на осі симетрії головного фасаду. Пластика
нижнього поверху, що складена з ордерної композиції з арочним
завершенням віконних отворів, піднімаючись вгору, втрачає свою класичну
трактовку, переходячи до лінійно-геометричної пластики. Кутові ризаліти
завершуються

аттиками.

Поверхові

членування

виявляються

горизонтальними тягами. Неокласична обробка арок першого поверху на
другому чергується прямокутними вікнами, що обрамлені ордерною
композицією

із сандриками. В обробці фасаду застосована гладка

штукатурка, що пізніше була замінена цементним набризком. Під час Другої
світової війни будівля сильно постраждала, була надбудована, від чого
пропорції і композиція фасадів порушилася.
На початку ХХ ст. до трьох існуючих у місті вищих учбових закладів
стали додаватися нові. У 1913-1914 рр. був побудований для Вищих жіночих
медичних курсів за проектом академіка архітектури О.М. Бекетова
монументальний будинок по вул. Мироносицькій, 92 (Додаток В, рис. В.76,
В.77).У цьому представницькому будинку у стилі неокласицизму тепер
розміщується Державна технічна академія сільського господарства.
Ще з 1876 року у Харкові з’явилося відділення всеросійського
«Общества попечения о раненых и больных воинах». З 1883 року за
клопотанням відділення був заснований Харківський відділ сестер-жалібниць
Червоного Хреста, він розмістився в орендованому приватному будинку на
Міщанській (нині Громадській) вулиці [22, с.923]. А у 1892 році Харківське
відділення товариства Червоного Хреста купувало кам’яний двоповерховий
будинок на розі Вознесенської вулиці та майдану Фейєрбаха, де безкоштовна
лікарня з аптекою залишалась тривалий час [57, с.6]. Це будинок, що
побудований за проектом архітектора А.І. Ржепішевського у 1914 р.
Трьохповерхова будівля у стилі неокласицизму (ДодатокВ, рис. В.78, В.79)
займає майданчик на розі вулиці, що примикає до майдану Фейєрбаха. На
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закругленому розі розміщений портал, прикрашений скульптурою, а верх
підкреслений циліндричним об’ємом надбудови з арочними віконними
отворами,

що

увінчані

трьохчветвертними

напівсферичним

колонами

та

куполом.

пілястрами

Фасади

іонічного

розділені

ордеру,

що

розташовані на рустованому цоколі [80, с.110].
Повернення до класичних форм на початку XX століття стало
антитезою декоративній надмірності модерну. Опора на класику, ордерну
систему, дотримання класичних пропорцій. В будівлях медичних закладів
Харкова стверджується чіткість пропорцій, мінімальна кількість декору,
прагнення до ніжної кольорової гами.
Уособленням класичної архітектури є фасадний бік будівлі з
трикутним фронтоном чи портиком; корпус споруди членують пілястри та
карнизи. У нових умовах неокласицизму ордери колон вже не тільки
прикрашають стіни, але несуть на себе систему балок. А в якості небагатого
декору використовуються поряд з гірляндами, урнами та розетками також
класичні пальмети та меандри, буси та іоніки.
Стає характерним забудова майданчиків, що знаходяться на перетині
вилиць, що популярно в умовах вже достатньо щільної забудови міста та
необхідністю зручного потрапляння відвідувачів до медичного закладу
(Будівлі по просп. Московському, 37, майдану Фейєрбаха). Плани будівель
все частіше знаходить асиметричне вирішення, набуваючи більш складну
конфігурацію. А використання ордерних елементів як тектонічної основи,
носить більш конструктивну необхідність (колони на рівні верхніх поверхів
по вул. Мироносицькій, 92). В якості класичних декоративних архітектурних
деталей використовуються фронтони, трьохчветвертні колони та пілястри
іонічного ордеру, барельєфи з античними фігурами (майдан Фейєрбаха ріг
Вознесенської вулиці). Практичні усі будівлі цього стильового напрямку
мають чітке членування фасаду міжповерховими карнизами. Популярно
використання рустування в цокольній частині та кутової частини будівлі.
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У

внутрішньому

плануванні

закріплюється

коридорний

тип

розміщення приміщень, але з’являються нові за своїм призначенням зони.
Прагнення до гармонійного та затишного інтер’єру, використання легких
витончених меблів теж є ознакою того часу.
Разом з цим відбувається відхід від консервативності класицизму. На
практиці мотиви ретростилів нашарувалися на сучасні функціональнопланувальні структури та отримували явний відтінок модернізації.
У цей час бажаним для Харкова стають усі відтінки неокласики,
включаючи неоренесанс та неокласицизм. Та навпаки, недоречним стали
суто національні напрямки. Прикладів застосування для будівель медичних
закладів окремих неоготичних, або навпаки неоросійських форм недостатньо,
поодиноке

застосування

таких

форм

в

еклектичному

поєднанні

із

раціональним «цегляним стилем», або із формами класичного нащадку.
Особливим для Харкова стає вільне розміщення корпусів на території
генерального плану земельноїділянки, без упорядкування, у порівнянні із
прикладами забудови медичних закладів у Москві та Петербурзі ( Додаток В,
рис. В.80).
Виникають приклади будинків, коли при зовнішньої симетрії загальної
композиції фасаду внутрішнє планування окремих частин будівлі дуже
відрізняється. Наприклад, Миколаївська лікарня будувалася для робітничого
населення, а лікарня ім. М.Х. Гельферіха, що з нею блокується,будувалася
для більш заможних громадян. Різниця у внутрішньому плануванні наявна не
тільки у розмірах палат, але і у розміщенні різних за своєю функцією
приміщень (рентгенівський кабінет, водолікарня, електролікарня).
Однією з головних причин переоцінки класицизму з’явився властивий
ХІХ століттю «дух практицизму», що виражався стосовно до архітектури в
цілому комплексі нових функціональних завдань, що були поставлені перед
нею в результаті соціального та культурного розвитку суспільства (Додаток
В, рис. В.81). Будівлі стають все більш різноманітними за призначенням,
більше уваги приділялось функціональному боку забудови, їх зручності і
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комфортабельності, гігієнічності, освітленню та вентиляції приміщень. При
цьому нерідко траплялося, що між потребами утилітарного характеру та
спрямованістю створити фасад, що відповідав би канонам класицизму,
виникало визначене протиріччя. Широке використання ордерних композицій,
все частіше опинялось в невідповідності з функціональним призначення
будівлі. Традиційна симетрія фасаду не відповідала внутрішній структурі
будівлі, помпезність зовнішнього вигляду при вході до подвір’я змінювалось
цілком іншими враженнями. В архітектурі пізнішого класицизму фасади все
більш явно перетворилися в архітектурну декорацію.
З 1902 року у доходному будинку по вул. Римарській, 28,
побудованому за проектом архітектора В. Величко, почала працювати очна
лікарня професора Бронштейна [139, с.215]. У будинку була розташована
лікарня та прибуткові квартири. Будинок розташований вздовж червоної лінії
вулиці Римарської, вплетений в щільну тканину оточуючої забудови. Фасад
витриманий у симетрично-осьовій композиції. Центром загальної композиції
виступає в’їзд на подвір’я, виконаний у формі арки, він підкреслюється
лоджіями, що розташовані над ним та прикрашені чотирма напівколонами на
рівні другого та третього поверхів. Причому розміри за висотою цих колон
відрізняються: на рівні другого поверху висота колон значно вища. Поверхи
розділені карнизами. На першому поверсі ритмічно розташовані вікна з
напівциркульними арками, з обох боків на рівні другого поверху замикають
композицію ще по два вікна з арками, інші вікна розташовані за тим же
ритмом, але вони прямокутні за формою. Цоколь прикрашений рустом. В
плані будинок має Г-подібну форму, приміщення розташовані за коридорною
системою (Додаток В, рис. В.82, В.83).
Еклектика демократична, та орієнтована на вкуси та потреби
замовника, що набувають пріоритет над такими поняттями, як правила та
канони краси. Гнучкість еклектики включає до себе різні елементи з різних
стилів. Фасади будинків стають втіленням самих сміливих художньостильових уявлень. В архітектурі Харкова, і для медичних закладів зокрема,
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панує змішення непоєднаного. Індустріальна революція та втома від
постійного цитування «старих» форм стало причиною згасання еклектики та
послужило поштовхом до створення нового стилю – модерну.
2.3.3. Особливості архітектури медичнихзакладів устилі модерн (19121916 рр.)
Періодом, що розпочинає нову епоху та позначає якісні зміни в типі
організації архітектурної системи та принципах формоутворення, став в
історії архітектури рубіж ХІХ-ХХ ст. В архітектурі того часу, при всьому
розмаїтті течій та їх різнохарактерності, слід відмітити модерн. Терміном
«модерн» визначають архітектуру, що свідомо та різко повстала проти
наслідування,

канонічності,

що

виступила

з

програмою

оновлення,

«сучасності», вираження особливостей часу за допомогою засобів, що його
характеризують. Гаслом модерна була сучасність та новизна. У різних
країнах

він

позначається

родинними

термінами:

«нове

мистецтво»,

«сучасний стиль». Найбільш загальна риса системостворюючих зв’язків
стилю модерн, що уявляє координальну якість архітектурної системи
новітнього часу – органічна цілісність. Така цілісність структурних
співвідношень між елементами в архітектурі ХХ ст. всебічна, виявляється на
всіх рівнях – у принципах формоутворення, у системі стилю модерн, у його
архітектурних напрямках. Співвідношення корисного та прекрасного в
модерні характеризується діалектичною єдністю протилежних початків.
Системи художніх форм, як ордер або «стилі» еклектики, у модерні не існує.
Принципу проектування «ззовні - всередину», від встановленої форми плану
та об’єму до внутрішнього розташування приміщень, в модерні протистоїть
інший принцип – «зсередини-зовні». Форма плану та об’єму не завдана с
початку, вона виникає із особливостей просторово-планувальної структури
споруди.
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Цей стиль знаходить своє вираження в багатоповерхових житлових
будинках, особняках, банківських будівлях і в будівлях лікувальних закладів.
В цьому стильовому напрямку працюють Л.К. Тервен, З.Ю. Харманський,
П.В. Величко, Б.М. Корнеєнко, В.А. Естрович.
У 1905 році видатний офтальмолог професор Л.Л. Гіршман залишив
Харківський університет. У зв’язку з цим виник громадський рух за надання
в розпорядження Л.Л. Гіршмана лікарні, що зберегло б для харків’ян
можливість і надалі користуватись його унікальним талантом, знанням і
досвідом клініциста.
Міське керівництво відвело в Нагірній частині Харкова ділянку землі
площею близько двох тисяч квадратних кілометрів і половину суми на
будівництво й обладнання спеціалізованої лікарні. Другу половину склали
пожертвування приватних осіб та громадських організацій. У 1912 р. почався
прийом пацієнтів у власні споруді лікарні, що була побудована за проектом,
який безоплатно склав архітектор Л.К. Тервен при участі Л.Л. Гіршмана.Це
упоряджений двоповерховий кам’яний будинок із цоколем (Додаток В, рис.
В.84, В.85). Протягнуті по горизонталі фасади оформлені в стилі
конструктивний модерн лопатками та чотирма ризалітами, між якими
розташовані високі вузькі вікна. Поверхня стін скупо прикрашена
орнаментальними прикрасами у вигляді рослинних «сережок». Загальний
архітектурний облік будинку відрізняється стриманістю [80, с.65; 139, с.12].
Функціонував цей заклад на підставі типового статуту міських
лікарень, перебував у віданні міського самоврядування й фінансувався з
міського бюджету. Лікарня була розрахована на 65 ліжок . Усього в ній було
13 палат (6 загальних і 7 одномісних): 10 ліжок фінансувало земство, 10 –
місто, 4 ліжка утримувалися за рахунок відсотків із благодійних внесків. Ці
24 ліжка були безкоштовними для пацієнтів, інші місця були платними [118,
с.155]. У цій лікарні Л.Л. Гіршман працював до кінця життя. І нині там
знаходиться Харківська офтальмологічна клінічна лікарня №14. Таким
чином, харківська очна лікарня, як і всі інші міські лікарні Харкова, була
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створена з ініціативи прогресивної громадськості. Вона стала прижиттєвим
пам’ятником видатному лікарю-гуманісту професору Л.Л. Гіршману.
На початку ХХ ст. у стилі модерн будується будинок по вул.
Пушкінській, 57. Автором проекту являється громадський інженер Ю.С.
Цауне. Будинок розташований на північно-східному розі вул. Пушкінської та
вул. Іванова. Будівля виконана з цегли, вуличні фасади оштукатурені. В
планувальну систему будинку вносились зміни, пов’язані з пристосуванням
його під дитячий лікувальний заклад. В асиметричній композиції головного
фасаду виділяються дві домінуючі вертикалі: ризаліт входу та сходових
клітин з нависаючим над входом еркером та вбудованою лоджією на лівому
фланги, та праворуч від центру, трохи виступаючий широкий ризаліт з
балконом та потрійним вікном, увінчаний пологим трикутним щипцем.
Площина стіни ризаліту як і всього першого поверху оброблена під рване
каміння. Поверхня, що залишилась розшита під плаский руст. Фасад вінчає
плаский карниз (Додаток В, рис. В.86, В.87).
У 1909 р. за ініціативою місцевого управління Червоного Хреста було
створено «Комитет скорой медицинской помощи». Міське керівництво
фінансувало нову службу неповністю, це були субсидії у розмірі 5-7 тисяч
рублів

на

рік.

Було

створено

господарське

товариство

на

зразок

«Обществаночныхврачей», тобто решту коштів планувалось отримувати за
рахунок внесків членів товариства. Власного приміщення харківська станція
швидкої допомоги попервах не мала. Їй було виділено дві кімнати у флігелі
на території Олександрівської лікарні. У 1914 році харківська станція
швидкої допомоги переїхала до власного приміщення на вул. Конторській
(нині вул. Червоножовнева), що було зведене й обладнане завдяки турботам
І.М.Оболенського та підтримці прогресивної громадськості міста (Додаток В,
рис. В.88, 2.89). У цьому будинку досі міститься одна із служб швидкої
допомоги міста [118, с. 68]. Це двоповерховий будинок, зведений за
проектом архітектора Мороховець В.Е., виконаний у формах модерну,
помітно виділяється серед оточуючої забудови. На асиметричному фасаді
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акцентовані сходи з входом. Рівновеликі віконні отвори, обрамлені
оштукатуреними наличниками та пласкими сандриками, підкреслюють
площину цегляної стіни, яку вінчає стилізований карниз [80, с.134].
Будуються у Харкові відомчі, професійні та станові лікувальних
закладів. Найбільшим у Харкові казенним лікувальним закладом був
Харківський

військовий

госпіталь,

який

обслуговував

потреби

розквартированих у місті військ, а також офіцерів та унтер-офіцерів
Харківського гарнізону і членів їхніх родин. Цивільних осіб госпіталь
приймав за наявності вільних місць. На базі госпіталю діяли клінічні
відділення медичного факультету Харківського університету [75, с. 483-484].
Для населення загальнодоступних безкоштовних казенних лікувальних
закладів у Харкові не було. Крім університетських клінік, на кошти казни
існували кілька лікарень і амбулаторій, але вони обслуговували дуже
обмежений контингент хворих.
У пореформений період Харків перетворився на великий промисловий
центр Російської імперії. На його підприємствах у 1895 році працювало
майже 7 тисяч робітників, а в 1914 – близько 10 тисяч. У 1906 році на з’їзді
Півдня Росії було ухвалене рішення про створення у Харкові центральної
лікарні для лікування й відновлення після травм працівників гірничої та
гірничозаводської промисловості, а також для проведення експертиз
потерпілих з метою встановити відсоток втрати ними працездатності. У 1907
року цей лікувальний заклад було відкрито. «Медико-механический інститут
Совета съезда горнопромышленников Юга России» попервах розмістилося
на Катеринославській вулиці, а з липня 1911 року медико-механічний
інститут здобув постійну прописку на Пушкінській вулиці,у колишньому
будинку купця Компанщика, що був переобладнаний під лікарню, де й тепер
міститься його правонаступник – інститут ортопедії і травматології імені
проф. М.І. Сітенка (Додаток В, рис. В.90, В.91). Достатньо високу плату за
лікування пацієнтів здійснювали підприємці.
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Будинок створений за проектом архітектора М.Ф. Піскунова у 1911 р.
Розташований у суцільний забудові вздовж «червоної» лінії вулиці
Пушкінської,

завершуючи

перспективу

вулиці

Петровського.

Чотирьохповерхова з цокольним поверхом цегляна будівля у стилі модерн з
елементами ампіру. Головний фасад оштукатурений. У будівлі декілька разів
виконувалась реконструкція, що змінило його планування. Будинок має Гподібну форму у плані. Планування будинку в теперішній час коридорне. У
центрі будинку розміщується відкритий на усі п’ять поверхів хол з
трьохмаршевими сходами. По верхньому поверху здійснюється зв’язок з
новим корпусом, що прибудований праворуч у 60-х роках ХХ ст. Головний
фасад

композиційно

вирішено

у

манері

класицизму:

трьохчасткове

розчленовування симетричного фасаду, з декілька заглибленою широкою
центральною частиною, з балконами та чотирьохколонним стилізованим
доричним портиком на другому поверсі, що несе (візуально) аттіковий
поверх з великим трикутним шпилем. Менш значні горизонтальні
розчленування, крім нижньої частини фасаду, що об’єднує крила та центр.
Поле стіни, як і цоколь, гладко оштукатурені. Перший поверх розшитий
рустовкою. У простінках крил між вікнами четвертого поверху розташовані
прямокутні ниші зі скульптурними рельєфами жіночих фігур.
У Харкові дуже бракувало лікувальних закладів, які б надавали
акушерсько-гінекологічну допомогу. Таке становище намагалися виправити
жіночі лікарні. Першою відкрилась жіноча лікарня та пологовий будинок
Г.М.

Грінберга.

Цей

заклад

розмістився

спочатку

в

орендованих

приміщеннях на Старомосковській вулиці, 3 (просп. Московський поперед
майд. Руднєва), а згодом – на Катеринославській (Полтавський шлях,
47/49)(Додаток В, рис. В.92, В.93). Будинок був побудований як приватна
лікарня та житловий будинок. Тут приймали пацієнтів з внутрішніми та
жіночими хворобами цілодобово [118, с. 215]. Це кам’яний п’ятиповерховий
будинок побудований за проектом громадського інженера В.А. Естровича у
1913 р. Окрім приватної лікарні на першому поверсі, верхні поверхи
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використовувалися в якості прибуткових житлових. Будинок закріплює ріг
кварталу.

Архітектура

фасадів

вирішена

у

стриманих

формах

конструктивного варіанту стилю модерн з помірним використанням деталей
класичного характеру [80, с.132]. Своїм північним фасадом він виходить на
вул. Полтавський шлях. Має Г-подібну конфігурацію в плані, яка обумовлена
кутовим місцем розташування будівлі, контур плану ускладнюється з боку
двору виступом двох ризалітів та нішею службового входу. На південному
флангу східного фасаду влаштована арка проїзду до подвір’я. Будинок має
секційну структуру з протяжними коридорами. Два парадних входи до
під’їздів влаштовані з боку вулиці Полтавський шлях і Гончарівського
бульвару. Обидва фасади виконані з урахуванням кругового огляду і
відрізняються масштабністю форм та гармонійністю пропорцій. Головною
композиційною домінантою виступає кутовий ризаліт з трикутним аттиком.
Для

розміщення

«Женской

лечебницы

женщины

-

врача

Е.С.Дрентельн», на пожертвування голови опікунської ради цього закладу
М.Х. Гельферіха, у 1901 р. була придбана земельна ділянка на
Старомосковській вулиці (просп. Московський, 145) [118, с.223]. Архітектор
проекту Каліновський В.І. Зараз пологовий будинок №2 носить їм’я
М.Х.Гельферіха (Додаток В, рис. В.94, В.95).
Приватна жіноча лікарня доктора Бранта В.Д. була розташована у
будинку по вул. Бассейній, 21 (тепер Ії адреса вул.Петровського, 23). Це був
приватний будинок , побудований за проектом архітектора Ржепішевського
А.І. у 1914 р. у стилі модерн (Додаток В, рис. В.96, В.97).
На початку ХХ ст. у Харкові особливо активно будували 4-5 поверхові
односекційні прибуткові будинки. У центрі цих будинків розміщалися сходи,
що складалися із парадних та «чорних» сходів, що освітлювалися часто
тільки верхнім світлом через ліхтар на даху. Влаштування сходин в глибині
корпусів дозволило повністю використати фасадну частину будинку для
розміщення великих кімнат, які облаштовували еркерами та балконами. У
будинках висотою у 5 та більше поверхів у складі сходового вузла був ліфт.
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Вхід до вузла влаштовували з боку вулиці, роблячи для цього невеликий
вестибюль. По боках від сходового вузла на кожному поверху прямокутних у
плані будинків розміщали по дві квартири, чотирьох-, шости- та
восьмикімнатні.

При

загальній

спільності

планування

більшості

багатоквартирних прибуткових будинків зовнішній вигляд їх відрізнявся
різноманітністю. В оформленні фасадів використовувалися різні історичні
стилі - від готики до модерну. Пластику фасадів збагачували еркери, лоджії,
балкони з нарядними огорожами, мансарди, хвилеобразні карнизи, ліпні
прикраси, декоративна штукатурка, оздоблення лицевою цеглою. Особливий
розвиток у роботах харківських архітекторів отримав модерн.
З 1910 р. у будинку по вул. Пушкінській, 7 почала працювати приватна
лікарня доктора Аріе. Це прибутковий будинок у стилі модерн (арх.
Харманський З.Ю.), перший поверх використовувався як приватна лікарня.
Будинок цегляний, оштукатурений, розташований вздовж червоної лінії
південного боку вулиці. В теперішній час в будівлі розміщується дитяча
поліклініка, частина приміщень першого поверху орендується під офіси.
Система планування відрізняється чіткістю функціонального зв’язку між
приміщеннями. Головний фасад оштукатурений та має композицію, що
заснована на осьовій симетрії. По осі симетрії розташований центральний
парадний вхід з вестибюлем (Додаток В, рис. В.98, В.99).
У пореформений період мережа лікарень та амбулаторій значно
розширилася й чітко структурувалася. За відомчими підпорядкуванням
лікувальні заклади Харкова тоді поділяли на кілька груп: казенні,
муніципальні, земські, громадські та приватні.До казенних належали: клініки
Імператорського університету, Харківський військовий госпіталь, лікарні
Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, Харківська губернська в’язнична
лікарня, лікарня вправного притулку для малолітніх злочинців, лікарня
державного кіннозаводства та лікарні при навчальних закладах.
Муніципальний

сегмент

охорони

здоров’я

представляли:

Олександрівська міська лікарня, Миколаївська міська лікарня, Харківська
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дитяча лікарня імені князя Д.М.Кропоткіна, Харківська міська амбулаторна
дитяча й гінекологічна лікарня [65, с. 12], дільничні амбулаторії.
Земські лікувальні заклади: Харківська губернська земська лікарня,
земське

«родовспомогательноезаведение»

при

повивальному

училищі,

земська клінічна очна лікарня, Харківська Холодногірська земська лікарня.
Громадські лікувальні заклади: лікарня Харківського медичного
товариства для нахожих хворих, лікарня ХМТ імені Д.А. ДонецьЗахаржевського, Пастеровський інститут і бактеріологічна станція ХМТ,
кабінет (інститут) хіміко-міскроскопічноїдіагностіки ХМТ, клініки Жіночого
медичного інституту, амбулаторна лікарня для нахожих хворих при
Харківській громаді сестер-жалібниць Червоного Хреста, дитяча лікарня
«Общества попечения о больных детях г.Харькова и его окрестностей»,
заклад «Капля молока» Харківського відділу «Союза борьбы с детской
смертностью

в

России»,

амбулаторія

«Общества

пособия

больным

недостаточным учащимся в высшихучебныхзаведениях г.Харькова», лікарня
з пологовим притулком при «Обществе помощи роженицам», безкоштовна
лікарня

«Общества

пособия

бедным

евреям»,

лікарня

Харківського

міщанського товариства, лікувальні заклади професійних товариств. І,
нарешті, майже чотири десятки приватних лікувальних закладів працювали у
Харкові у згаданий період [50,с. 3; 127, с. 15, с. 23; 136, с. 25, с. 24, с.38].
Найважливішим

досягненням

харківської

охорони

здоров’я

у

пореформений період було створення муніципальної стаціонарної та
амбулаторної мережі – лікувальних закладів, підвідомчих самоврядуванню
[118, с.229].
Аналіз архітектурних форм модерна,

що застосовувалися при

будівництві медичних закладів у Харкові приводить до наступних висновків.
Об’ємна композиція у всіх будинках різних форм – простої
чотирьохкутної, Г-образної форми, Ш -образної. При формуванні планів та
композицій архітектори сміливо використовували асиметричні рішення у
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групуванні об’ємів та розташуванні віконних та дверних отворів, що
надавало динаміку всьому архітектурно-художньому вигляду будівлі.
Фасади

відрізняються

округлими,

вигнутими

контурами

(вул.Пушкінська, 7, вул. Червоножовтнева, 41) стриманими за тонами
кольору: світло-сірого, рожевого, палево-зеленого. Більш різномастими за
формою стають вікна, двері, сходи. Для медичних закладів Харкова це більш
стримана пластика у порівнянні із будівництвом багатих маєтків, частіше у
формах конструктивного модерну. Найбільш яскраво при використанні
модерна відпрацьовуються не тільки головні, але і бокові фасади будівель,
максимально враховуючи існуючу містобудівну ситуацію. Розташування
будівлі на генеральному плані майданчику вільне, часто з відступом від лінії
забудови, чи червоних ліній, що надає можливості для розкриття пластики
об’ємів та поверхней. Згодом будівлі медичних закладів стають справжніми
«вузлами» та «орієнтирами» (за К. Лінчем). Медичні заклади стають
«вузлами» - місцями або стратегічними крапками міста, до яких спостерігач
може вільно потрапити, це інтенсивні фокуси, до яких, або від яких він
рухається. Перш за все – це з’єднувальні ланки, місця розриву транспортних
комунікацій, перехрестя, місця максимальної концентрації функції. Медичні
заклади становляться фокусами району, ядрами, що фокусують в себе
активність, граючи роль центрів тяжіння для відвідувачів.
В той же час медичні заклади стають «орієнтирами» - крапковими
елементами, де спостерігач, що не став відвідувачем медичного закладу,
залишається зовні по відношенню до закладу. Люди сприймають орієнтири
все більш, як маршрут їх руху стає для них знайомим [88, с. 78].
Важливу роль в архітектурі модерну займають портали (вул.
Пушкінська, 7, вул. Петровського, 23, вул. Галана, 5), вони часто набувають
значення головного композиційного елементу. При будівництві медичних
закладів Харкова портали мають самі різноманітні композиційні рішення.
Стіна стає не тільки конструктивним та статичним елементом.
Поверхня стін, як правило гладко оштукатурена, тут використовуються
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живописні біонічні природні форми (орнаментальні прикраси у вигляді
рослинних «сережок» на фасаді лікарні ім. Л.Л. Гіршмана, рослинні
декоративні деталі на фасаді будинку по вул. Петровського, 23, скульптурні
рельєфи у нишах на фасаді по вул. Пушкінській, 7), що закладає тенденції
виразу пластики стіни в архітектурному об’ємі.
Широко застосовується як залізобетон, так і метал в якості
конструкційно-декоративного елементу. Широке використання скління
підкреслює ритмічність загальної композиції, що для інсоляції медичного
закладу дуже доречно.
Як наслідок від класичних форм, для підкреслення горизонтальної
протягнутості фасадів використовується прийом розділення поверхів за
периметром міжповерховими (просп. Московський, 145) та вінчаючими
карнизами (вул.Червоножовтнева, 41, вул. Пушкінська, 7). Такі карнизи
грають роль художньої тектоніки, часто виділяються за допомогою
контрастного кольору. Поярусне розділення взяте із класичного нащадку та з
практики західно-українських дерев’яних церков. Горизонталь карниза
вінчає поверх, але це підтримується нестримною вертикаллю витягнутих
вікон (просп. Московський, 145), башт (вул. Пушкінська, 7), пілястр,
лопаток, ризалітів та стилізованих колон (вул. Пушкінська, 86).
Різноманітні форми покрівель, складність геометрії яких обумовлена
пластичним

вирішенням

фасаду.

Для

закріплення

силуету

будівлі

використовуються шпилі, слухові вікна еліптичної форми.
Головний фасад, як правило має чітке членування. У фронтальній
композиції медичних закладів, що виконані у стилі модерн основний ритм
задають, безумовно, віконні отвори, що групуються за різними розмірами,
створюючи чіткий ритмічний малюнок. Ритмостворюючі отвори, як правило
мають

прямокутну

форму,

та

більш

велику

величину

заввишки.

Залишаючись основою конструкції, ці групи вікон створюють тектонічну
тканину, але сприймаються вже як декоративна подача. Наряду із
прямокутними формами вікон, застосовуються вікна арочні – з напівкруглим
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верхом (традиція ренесансу) та елептичним (традиція бароко). Зустрічаються
шостігранні вікна, спарені трапецевидні, що стало новиною для української
архітектури та співзвучним із західноєвропейськими аналогами. Вікна стають
органічним виразом стилю. Вперше віконні та арочні прорізи, їх заповнення
та декор стають однаково важливими складовими стилю, як для фасаду, так і
в інтер’єрі будівлі.
При оформленні інтер’єрів будівель медичних закладів, не дивлячись
на стислі кошторисні умови, використовується майоліка, керамічна плитка,
рослинні орнаментальні та окремі барельєфи із зображенням людських фігур.
У порівнянні із прикладами на території м. Санкт-Петербурга, застосування
майоліки на фасадах будівель медичних закладів Харкова не розповсюджено,
частіше вона використовується у внутрішній обробці приміщень. Велику
роль у формування загального враження від інтер’єрів зіграла поява
електрики в цей період часу. Штучне освітлення надало впливу на
сприймання кольору в інтер’єрі. Вітражі дверей, що відсвітлюються вдень
природним освітленням, а ввечері за допомогою штучного світу надають
інтер’єрам особливу виразність.
Глибинно-просторова композиція напроти не отримала свого значного
розвитку, виключенням став будинок по вул. О. Гончара, 5. У радянські часи
до нього була виконана прибудова, що завершила створення комплексу очної
лікарні ім. Л.Л. Гіршмана. Основний ряд будівель медичних закладів
Харкова у стилі модерн виконана у зонах щільної забудови міста, що не
надає можливості для ефективного розвитку у глибину.
Харківський модерн – це явище полівалентне. Якщо джерелами
московського модерну історики архітектури називають мамотовський
художній кружок, а також «готику» Ф.О. Шехтеля 1890-х років, а модерн
Петербургу має явні скандинавські та німецькі риси через інтенсивність
культурних контактів того часу з країнами Європи , то у Харкові у стилістиці
модерну

знаходять

три

характерних

напрямки:

декоративний,

конструктивний, вільна трактовка форм та пропорцій історичних стилів.
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При будівництві лікувальних закладів архітектори частіше звертаються
до форм конструктивного модерну. Специфічною рисою харківської
регіональної архітектурної школи на рубежі ХІХ-ХХ ст. стало толерантне
відношення до архітектурних ідей, що привносяться на харківську землю.
В будівництві медичних закладів більше уваги приділяється створенню
більш спеціалізованих установ. Яскравим прикладом стає будівництво
упорядженої офтальмологічної лікарні Л.Л. Гіршмана. Будівля містить в собі
не тільки палатне, хірургічне відділення, а і приміщення для виготовлення
необхідних ліків, виробництва та ремонту спеціалізованих інструментів.
Загалом визначається спадкоємність традицій у тісних зв’язках із
Німеччиною, що виникли ще у період початку діяльності Харківського
Університету, коли до складу викладачів були запрошені німецькі професори
із європейських університетів.Характерним для Харкова також виявляється
відсутність прагнення до виявлення одного етно-регіонального напрямку при
створенні архітектурної композиції будівлі в цілому.
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2
Під впливом групи містобудівних факторів утворення особливостей
архітектури медичних закладів Харкова у часи формування міста (1654-1765
рр.) відбувається: медичні заклади, що розміщувалися при церквах,
знаходилися у єдиному комплексі із культовими спорудами. Церква у цей
період відіграє роль центру урбаністичної структури, з чим пов’язується
розташування шпиталю, який здебільшого знаходиться у безпосередній
близькості до церкви і теж відіграє соціально вагому роль.
У період намісництва та часи, коли Харків був губернським центром
(1765-1869 рр.), у ядрі урбаністичної структури розташовується палац
губернатора, а її опорними пунктами стають, поряд із культовими спорудами,
також поліцейські дільниці. Відповідно, структура медичних закладів міста
цього періоду співпадає із структурою цих опорних пунктів. Починаючи з
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1805 р. важливу роль, як містоутворюючий заклад, грає Харківський
університет; після 1811 р. в структурі університету створюються клініки –
медичні заклади найвищого у місті кваліфікаційного рівня.
Характерним

стає

формування

мережі

медичних

закладів

за

територіальним принципом, де центрами стають поліцейські дільниці.
Започатковує свою роботу фабрично-заводська медицина. В респектабельних
районах міста з’являються приватні клініки; формуються казенні медичні
заклади, муніципальні, земські, громадські, приватні.
З другої половини XVIII ст. в Харкові для медичних цілей починають
використовуватися споруди, що будувалися за принципами міської садиби.
Особливість для Харкова – більш вільне розміщення будівель на території
єдиного комплексу яскраво виділяється у порівнянні із іншими лікарнями,
побудованими в той же час у Санкт-Петербурзі та Москві.
У періоді формування капіталістичних відносин (1869-1917 рр.)
робітничі

селища

зростають,

створюючи

зародкову

форму

міської

агломерації на базі компактного розміщення містобудівних об’єктів. Згодом
будівлі медичних закладів стають справжніми «вузлами» та «орієнтирами»
(за К. Лінчем). Окрім існуючої мережі медичних закладів широко
розгортають

свою

діяльність

заклади

фабричної

медицини.

Будівлі

приватних лікарень, що будуються за ініціативою професорів Л.Л. Гіршмана
(вул.О. Гончара, 5), А.Г. Подрєза (вул. Пушкінська, 29), Б.Є. Бронштейна
(вул. Римарська, 28) являють собою приклади рядової забудови. Зовнішній
вигляд таких закладів характеризується мінімумом архітектурних деталей,
стриманою артикуляцією композиції фасадів.
Застосування архітектурних стилів.У часи формування міста (16541765

рр.)

особливості

архітектури

медичних

закладів

Харкова

характеризуються традиціями українських поселень. Перші слобожанські
шпиталі мали вигляд звичайних білених та розфарбованих хат з деревини та
глини під очеретяним дахом. Особливості архітектури медичних закладів не
відрізнялися від традицій будівництва Слобожанського українського житла.
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Період

(1765-1869

рр.)

характеризується

використанням

форм

українського бароко. Для Харкова особливою рисою стає розміщення
домової церкви в однієї будівлі із лікарнею.
В наступний період, починаючи з середини ХVІІІ ст., казенні,
муніципальні та земські медичні заклади будуються у стилістиці пізнього
класицизму та набувають все більш казарменого вигляду. Це було
обумовлено, між іншим, обмеженістю кошторисів. З іншого боку, в період
класицизму для будівництва лікарень характерним стає використання взірців
великого палацу. Причиною була відсутністьвзірцевих проектів медичних
закладів. Важливою рисою є нерегулярні схеми генеральних планів, вільне
розташування будівель і споруд на ділянці медичного закладу у відповідності
до особливостей ландшафту. Місцевою особливістю залишається розміщення
лікарняної церкви між зблокованими корпусами.
У період формування капіталістичних відносин у плануванні лікарень
відбувається пошук нових, більш раціональних композиційних прийомів.
В художньо-стильовому відношенні будівлі виглядали різноманітно, а
своїм декоративним вбранням головним чином тяжіли до неоренесансу
(клініки університету). Використання ліпних прикрас з гіпсу в обробці
фасадів для медичних закладів не дуже характерне. Поодинокі звернення до
форм неоготики у Харкові (наприклад, диспансер на вул. Сумській, 52) не
мали того відтінку національної самобутності, як це було у Європі.
Архітектура Харкова на той час більше, ніж в інших українських містах, була
пов'язана із Петербургом. Але порівняно з північною столицею, де у
фасадному декорі медичних закладів були поширені мотиви неостилів, у
Харкові частіше застосовуються більш стримані, раціональні прийоми,
переважно у формах так званого «цегляного стилю».
На відмінність від прикладів Петербургу (Ортопедична лікарня 1902 р.
арх.Мельцер Р.Ф.), при будівництві медичних закладів у Харкові практично
не застосовувалась майоліка на фасадах, металеві архітектурні прикраси –
парасольки

та

решітки

балконів.

Це

обумовлюється

обмеженістю
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фінансування та більш раціональною спрямованістю проектів. «Цегляний
стиль» представлений доволі широко, часто у еклектичному поєднанні з
формами класицизму чи навіть неоруського стилю (Міщанська богадільня на
вул. Холодногірській).
В декорі фасадів переважної більшості медичних закладів даного
періоду домінують форми офіційного неоренесансу: симетрична загальна
композиція плану, комбінація ордерної та арочної систем, широкі арочні
вікна, нарядні наличники, міцні візерункові карнизи, використання колон та
пілястр, переважно доричного та композитного ордерів, глибокий руст на
пілястрах, цоколях та кутових ризалітах. Композиція інтер’єрів медичних
закладів збагачується засобами декоративно-монументального мистецтва
(Пастерівський інститут на вул. Пушкінській, Шкіряно-венерологічний
диспансер на вул. Карла Маркса).
В цілому атмосфера архітектурного життя Харкова на зламі століть
характеризується відкритістю до новацій, широкою толерантністю та
інтелектуалізмом; останні тенденції столичних та європейських шкіл живо
сприймалися харківськими архітекторами і культурною громадськістю.
Стиль модерн приніс із собою асиметричні рішення планів і фасадів,
динамічне групування об’ємів, нові декоративні прийоми та матеріали. У
будівництві закладів Харкова переважала стримана пластика пізнього, так
званого конструктивного модерну (Очна лікарня Л.Л. Гіршмана по вул.
О.Гончара).
Фахові вимоги медичної галузі. В період 1654-1765 рр. об’ємнопланувальна структура медичних закладів мала початковий, зародковий
вигляд. Планування шпиталів цього періоду зберегло низку архаїчних рис.
Функціональна диференціація внутрішніх просторів тільки починалася;
головним планувальним елементом на цей час здебільшого було приймальне
приміщення, яке грало водночас роль оглядової кімнати та кабінету лікаря.
У часи намісництва та в губернський період (1765-1869 рр.) розвиток
медичних закладів порівняно з попереднім часом відбувається більш
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динамічно. На перших поверхах адміністративних будівель влаштовуються
окремі приміщення для розміщення кабінетів міських лікарів. Основою
медичного

закладу

залишається

структурне

планувальне

об’єднання

приймального відділення та кабінету лікаря, але з’являються великі
приміщення палат для хворих. Композиційно це виражалося у формуванні
павільйонної (барачної) системи корпусів.
Впровадження нових медичних технологій створює можливість
загальнодоступного стаціонарного лікування. Починають застосовувати
щеплення.

Важливим

моментом

стає

організація

медпунктів

при

поліцейських частинах міста (1849 р.). Амбулаторне лікування надавалося у
клініках університету, а також у поліцейських медичних пунктах. У
планувальній структурі з’являється чітке розділення приймального покою,
кабінету лікаря та палат. Планування приміщень часто анфіладне, що
обумовлено використанням міських садиб під медичні цілі.
У період формування капіталістичних відносин (1869-1917 рр.)
найважливішим джерелом громадського фінансування, який забезпечував
доступність медичної допомоги для біднішої частини населення міст, був
лікарняний збір. З’являються міські лікарняні дільниці. Розширюються
університетські

клініки.

В

цей

період

у

приймальному

відділенні

здійснюється первинний огляд, санітарна обробка, уточнення або постановка
первинного діагнозу та направлення хворого у відповідне палатне відділення.
Приймальний покій виділяється в окрему планувальну одиницю. З’являються
спеціалізовані кабінети для фізіотерапевтичних процедур, рентген-кабінети.
Поширюється

коридорна

система

розміщення

приміщень,

що

характеризується централізацією маршрутів руху пацієнтів та лікувального
персоналу.

Одночасно,

в

об’ємно-планувальній

структурі

часто

застосовується павільйонна система забудови, на базі децентралізації.
Виникнення таких медичних закладів з павільйонною структурою на
Слобожанщині відбулося пізніше, ніж у Петербурзі та Москві.
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На великих Харківських підприємствах виникають медичні заклади, які
утримуються за рахунок власників та надають допомогу мешканцям
робітничих селищ.
Виникає значна кількість приватних клінік вузько-спеціалізованого
напряму. Планування таких медичних закладів характеризується розвиненою
вхідною групою, наявністю парадного холу та сходів, а також розміщенням
вбудованої церкви, як правило, на другому поверсі будівлі. Планувальна
організація медичного закладу складається виключно з приміщень медичного
призначення. Виключенням, важливим з функціонально-архітектурної точки
зору, стає наявність у складі офтальмологічної клініки ім. Л.Л. Гіршмана
окрім приміщень, що забезпечують безпосередньо лікувальний процес,
окремих приміщень для розробки, виготовлення та ремонту спеціалізованого
обладнання та інструментів.
Загалом визначається спадкоємність традицій у тісних зв’язках із
Німеччиною, що виникли ще у період початку діяльності Харківського
університету, коли до складу викладачів були запрошені професори із
європейських університетів.
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РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКОВА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА В
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1918-1990 ТА 1991-2015 РР.)
3.1. Особливості архітектури медичних закладів Харкова у столичний
період (1917- 1934 рр.)
Здесь площади из горниц, в один слой,
Стеклянною страницею повисли
Здесь камню сказано «долой»,
Когда пришли за властью мысли
Раскаты улиц странного чурбана
И лбы стены из белого бревна –
Мы входим в город Солнцестана,
Где только мера и длина
Велемир Хлебников 1920 г.
Аналізуючи

особливості

архітектури,

що

формують

створення

гармонійного архітектурного середовища в окремий історичний період, стає
наявним, що архітектура медичного закладу віддзеркалює особливості
функціонування соціуму загалом, та людини як індивідуума, і як члена
суспільства зокрема.
В період перших років Радянської влади в Україні творчість
архітекторів, була наповнена пафосом революційного романтизму. Для
організації медичного обслуговування головним чином використовувалися
пристосовані будівлі, а загальними напрямками в будівництві стали ремонт
та реконструкція порушених будівель та споруд. Цей час відзначений
націоналізацією та об’єднанням медичних закладів в єдину мережу,
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переглядом їх типів. З 1918 по 1934 рік велось активне будівництво лікарень,
розширення та закріплення ступінчастої структури мережі медичних
закладів, будівництво

перших поліклінік, проектування

цілої низки

експериментальних науково-дослідних інститутів: Перший Український
Санітарно-Бактеріологічний

Інститут

(вул.

Пушкінська,

14),

Експериментальний Хіміко-фармацевтичний інститут (вул. Пушкінська, 19),
Український Державний Психоневрологічний інститут (вул. Сумська, 4),
Туберкульозний Клінічний Інститут (вул. Чернишевська, 89), Державний
клінічний медико-механічний Інститут (вул. Пушкінська, 72), Харківський
державний венерологічний інститут (вул. К.Маркса, 17), Українська
Рентгенакадемія (вул. Пушкінська, 53), Ветеринарно-бактеріологічний та
віспо-щепельний інститут Наркомздраву (пров. Яківлевський, 4) [115, с. 7273]. Активно продовжували працювати клініки медичного інституту, що
розташовані по Харитоненському пров. (факультетська хірургічна клініка
№1, пропедевтична гінекологічна акушерська клініка, факультетська очна
клініка,

кафедра

захворювань

вуха,

горла

та

носу,

факультетська

терапевтична клініка, факультетська клініка шкіряних та венерологічних
захворювань, нервова пропедевтична клініка) у медичному комплексі
університетських клінік (тепер просп. Правди,13); по вул. К.Маркса, 25
(пропедевтична гінекологічна акушерська клініка, госпітальна терапевтична
клініка, перша госпітальна клініка з психіатричним відділенням, госпітальна
хірургічна клініка); по вул.

Пушкінській, 72 (ортопедична хірургічна

клініка). Ці будівлі була розглянуті та проаналізовані у попередньому розділі.
Бурхливо розвивалася архітектурна мисль, виникали різні групування
митців зі своїми, часто протилежними платформами, але об’єднані єдиною
ідеєю створення архітектури, що відповідає новій епосі та новій ідеології.
У 1925-1927 рр. по просп. Московському, 195-197 проектується
лікувальний заклад нового типу - будівля взірцевої поліклініки (автори
В.А.Естрович та А.В. Линецький), що поєднувала функції лікарні,
поліклініки та будинку санітарної культури (Додаток Г, рис. Г.1.-Г.4.).
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Фасади та інтер’єри забудови вирішені у традиціях класицизму,
відпрацьовані з великою майстерністю. Просторий курдонернапівовальної
форми замкнутий міцним ризалітом з п’ятьма арочними отворами на
першому поверсі та трьохчвертними колонами, що об’єднують два верхні
поверхи.

На

трикутному

фронтоні

розміщені

рельєфні

скульптури

робітничого та селянки. Над ризалітом виситься купол. Повороти та
відкрилки закріплені закругленими баштообразними об’ємами [80, с.114; 85,
с. 131]. В плані будинок має складну конфігурацію, симетричну відносно
центральної вісі. Парадна вхідна група веде до великої загальної зали з
колонами, від якої вздовж обох крил йде коридор, освітлений вікнами, він
веде до кабінетів та палат. Чітка коридорна організація приміщень. Будівля є
дійсним палацом медицини.
У 1920-ті роки ХХ ст. на фоні бурхливих історичних подій з’являється
новий архітектурний стиль – конструктивізм. Головна ідея конструктивізму
– мистецтво повинно служити виробництву. Так виникло виробниче
мистецтво. Основними матеріалами стають бетон та залізобетон. Вплив
цього архітектурного стилю відчувався не тільки у промислових будівлях,
але і у будівлях медичних закладів. В рамках пізнього конструктивізму виник
функціональний метод, у відповідності до якого проводився науковий аналіз
функціонального призначення будівель, а практичні завдання поєднувалися
із художніми.
З середини 1920-х років силу набирають нові художні течії. На хвилі
підйому авангарду, створювалась нова версія архітектури, опозиційна
традиціоналізму. Конструктивізм стояв на позиціях функціоналізму та
утилітаризму: єдино вірною формою конструктивісти вважали результат
грамотного вирішення функціонально-конструктивної основи будівлі, що
проектується. М. Гінзбург, як ведучий теоретик, розробив робочий метод
конструктивістів – так званий метод функціонального проектування. Мета
сучасної архітектури (по Гінзбургу) - раціональна організація виробничо-
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побутових процесів [71, с.185]. Такий метод був застосований при
будівництві і медичних закладів того часу.
У 1930 р. за проектом інж. В.А. Естровича, інж. Б.Ф. Троупянського
була побудована одна з цікавіших споруд Харкова, що створена у дусі
функціоналізму – будівля Рентгенакадемії.

Її відрізняють складна

композиція та різноманітність об’ємів, що відображають особливості різних
груп приміщень та їх взаємозв’язки (Додаток Г, рис. Г.5., Г.6.). Фасади
оформлені з ретельною промальовкою небагаточисельних лаконічних
деталей – лопаток, міжповерхових

тяг та пласких карнизів [85, с. 75].

Будівля мала чотире поверхи та відповідала усім вимогам до учбовомедичного закладу: проектом були передбачені велика аудиторія для занять
студентів, просторі кабінети та палати для відпочинку. Архітектурною
особливістю споруди була велика кількість різноманітних за своїм рішенням
конструкцій вікон. В. Естрович створив запам’ятовуючу композицію
центрального входу, що виступає кутом вперед. Вертикальному об’єму
входу, що розміщений в оригінальному за контуром курдонері, відповідають
близькі за формою об’єми, поставлені по його кутах. У цієї споруді вдало
поєднуються нові композиційні прийоми з класичними основами, простота
архітектурних форм з живописністю об’ємно-просторового вирішення. Цей
архітектурний витвір можливо віднести до популярного в той час стилю Ар
Деко, що поєднує в себе елементи функціоналізму та класики. В цієї будівлі
були застосовані нові прогресивні для свого часу конструктивні рішення –
великопрольотні кесонні перекриття з монолітного залізобетону та збірні
залізобетонні конструкції амфітеатру конференц-залу.
З розвитком ендокринологічної науки виникла необхідність створення
органотерапевтичного інституту. Ще у лютому 1928 року був затверджений
статут Всеукраїнського органотерапевтичного інституту, містився він у
просторій будівлю по вул. Римарській, 28, надалі заклад було перейменовано.
У 1932 році для Всеукраїнського інституту ендокринології і органотерапії
НДІ ендокринології спеціально побудована вразлива трьохповерхова будівля
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по вул. Артема, 10/12 за проектом В.А. Естровича (Додаток Г, рис. Г.7., Г.8.).
Архітектурне рішення споруди мало свої особливості оформлення, пов’язані
із призначенням організації: головний фасад був виконаний у відповідності з
популярними формами того часу (з закругленнями, напівкруглим балконом
та іншими). Це також одна з перших будівель, що будувалися почерговим
методом, секційно. І хоча причина була в багато чому, пов’язана із
складністю тривалого фінансування проекту, це призвело до нових
конструктивних знахідок та відпрацьовки нових методів проектування та
будівництва.
Велику увагу приділяли розвитку так званої робітничої медицини.
Активно працювала ціла низка з 8 амбулаторних поліклінік Рабмеда.
Наприклад, поліклініка №1 була розташована в будівлі по вул. Свердлова, 34
(вул. Полтавський шлях, 34) (Додаток Г, рис. Г.9., Г.10.).

Будівля в два-три

поверхи П-подібна в плані, розташована 3-ох поверховою частиною в
глибині двора, вздовж вул. Полтавський шлях розміщується двоповерхова
прибудова, що була виконана значно пізніше. Чітка коридорна організація
приміщень, де коридор, освітлений вікнами, проходить вздовж всієї будівлі з
одного боку, з іншого розташовані кабінети різноманітного медичного
призначення. Прибудова блокується до старого корпусу, примикаючи до
вхідної групи з парадними сходами. Фасад, розгорнутий перпендикулярно до
вул.

Полтавський

шлях,позбавлений

декоративних

прикрас,

конструктивістські форми будинку не відрізняються пластичністю.
Будівля КЗОЗ «Харківської міської поліклініки №22» по вул.Жовтневої
Революції, 59 була побудована у 1931 р. як будівля 6-ої Робітничої
поліклініки за проектом арх. П.І. Фролова під керівництвом В.А. Естровича.
Будівництво

виконував

«Укргромадбуд»

(головний

інженер

Ю.М.

Лейбфрейд) у формах конструктивізму (Додаток Г, рис. Г.11 - Г.14).
Двоповерхова будівля розташована на розі вул. Жовтневої Революції та вул.
Першої Кінної Армії. Кутове розміщення сприяло на композицію будівлі,
вісь якої спрямована під кутом 45°. Напівкруглий виступаючий об’єм стає
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домінантою композиції, від нього будівля розбігається у два боки,
створюючи плавну дугу, з боків вона фланкірується двома симетричними
крилами.

Композиційний

малюнок

був

обумовлений

необхідністю

підкреслення перехрестя вулиць. Гладке поле стін, велика кількість
різноманітних за розміром, але прямокутних за формою вікон, створює
динамічний ритм, що формує враження єдиного ансамблю.
У травні 1923 року на базі першої робітничої поліклініки був створений
Український інститут робітничої медицини. Це був перший в країні інститут
такого профілю. З 1935 року вже як Інститут гігієни праці заклад оселився у
нової будівлі, що виконана за проектом В.А. Естровича (Додаток Г, рис. Г.15,
Г.16). Будівля побудована на розі вул.Трінклера та просп.Правди. У
теперішній час в цієї будівлі розташована Обласна стоматологічна
поліклініка та кафедри стоматології Українського інституту удосконалення
лікарів. Споруда належить до значних витворів архітектури. Будівля цегляна,
трьохповерхова з напівпідвалом та залізобетонними перекриттями по
металевим балкам (частково – дерев’яним). Має в плані складну
конфігурацію, що обумовлена різноманіттям функціональних вимог до
приміщень для дослідницьких та лікувальних цілей. Частина, що звернута до
вул.Трінклера П-образна у плані. На ії осі виступає тамбур входу,
підкреслений козирком-балконом, та сходами, що підносяться над ним. Вище
карнизу знаходиться двоповерховий об’єм, у якому за первісним задумом
передбачалося розмістити метеорологічну станцію. Кутова частина корпусу,
що відкреслена в плані за випуклою дугою кола, відступає від червоної лінії.
На вісі фасаду цієї частини знаходиться вхід з високими зовнішніми сходами.
На гладкому полі фасаду розташовані великі вікна. Перед кутовою частиною
корпусу розбитий сквер. Загалом в будівлі створена коридорна система
організації внутрішнього планування. Строгі, позбавлені декоративних
прикрас конструктивістські форми будинку відрізняються пластичністю.
При розгляді особливостей архітектури медичних закладів, створених у
період з 1917 р. по 1934 р. стає наявним, що розвиток історичних подій
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знайшов своє відображення у архітектурному обліку будівель та споруд
медичних закладів. «Форма наслідує функції» - таким був новий лозунг, що
використався архітекторами-конструктивістами. В цей час без сумнівів
створено багато для функціональної та конструктивної виправданості форм
та вироблено струнку систему художньої виразності: контрасти гладких стін
зі сполошними стрічками вікон та великими заскленими пласкостями, пласкі
дахи, і головне, - вільна компоновка об’ємів.
Форми

фасадів

відображують

структуру

планів.

Поверхи

підкреслюються суцільним горизонтальним склінням на вигнутих поверхнях
(вул. Артема 10/12, вул. Трінклера ріг просп. Правди), розділення гострими
вертикальними тягами (вул. Пушкінська, 90).
У

Харкові,

що

був

в

той

час

столицею

України,

новий

конструктивістський напрямок проявився дуже яскраво. Медичні заклади у
нових формах конструктивізму стають домінантами у тканині міської
забудови. Художня виразність досягається поєднанням великих та маленьких
об’ємів, чітким виразом залізобетонної структури будівлі та горизонтальних
віконних отворів. Для будівель медичних закладів характерними стають
більш стримані форми. В інтер’єрах з’являються приклади монументального
живопису – панно.
Поряд із конструктивістськими формами частим стало звернення і до
класичного нащадку. Розглянуті будівлі медичних закладів являють собою
приклади створення яскравих художніх образів. Вони характеризуються
гармонійними пропорціями, що вказують на співвідношення між розмірами
архітектурної споруди та характеризують розмірність цілого та його частин.
Для будівель медичних закладів вказаного періоду характерний
монументальний масштаб. Вони стають домінантними спорудами серед
свого оточення та сприймаються як основні. Велику увага звертають на себе
вхідні групи, домінантність яких підкреслюється напівкруглими об’ємами,
створеннями курдонерів різноманітних форм, обігранням кутових розміщень
при плануванні майданчику генерального плану.
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Для вказаного періоду характерна велика різноманітність матеріалів,
що застосовані при їх будівництві та обробці. Використання різноманітних
матеріалів дозволяє підкреслити тектонічну структуру будівель, створити
контраст

несучих

та

ненесучих

частин,

забезпечуючи

легкість

та

декоративність одних елементів та важкість та монументальність інших.
Для неокласичної будівлі Робітничої поліклініки таким контрастом є
легкість «прозорої» з’єднуючої колонади другого та третього поверху з
важкою аркатурою першого поверху; сильно рустовані камені першого
поверху з гладкою поверхнею стін другого та третього поверхів.
Для будівель Рентгенакадемії, Інституту гігієни праці, поліклініки №22,
Всеукраїнського інституту ендокринології і органотерапії характерно
застосування

прийому

використання

гладких

стін,

що

позбавлені

декоративних прикрас, але це виносить на першу парту пластичність форми,
ритмічність фасадів (за допомогою метричного розміщення груп вікон).
Розглянуті приклади є спорудами з вправним використанням цегли
(Робітнича поліклініка, морфологічний корпус медінституту, Інститут гігієни
праці, поліклініка №22) та з використанням різних фактур бетону (будівля
Рентгенакадемії).
Проведений аналіз продемонстрував притаманні риси архітектурним
стилістичним напрямкам цього періоду для створення архітектурного
середовища медичних закладіву нерозривному зв’язку із розвитком
історичних, економічних, соціальних та медико-технологічних аспектів.
3.2. Архітектура медичних закладів Харкова у передвоєнні роки (19351941 рр.)
Переведення у 1934 році столиці України з Харкова у Київ відіграв у
долі міста надзвичайну роль. За часом це співпало із розпуском у 1933 році
творчих громадських організацій та створенням об’єднаних за професійним
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принципом спілок, що були слухняними щодо установок партійних органів.
Конструктивізм та інші авангардні течії були оголошені ворожими народові.
У 1937 році по просп. Леніна, 4 за проектом В.А. Естровича було
побудовано будівлю морфологічного корпусу Медичного інституту. Будівля
розташована на ділянці поблизу майдану Дзержинського (тепер майд.
Свободи). Первісний проект було виконано в дусі конструктивного модерну,
що за задумом автора повинно було згладити контраст між аскетичним
характером оточуючої забудови початку 30-х років та класичними
тенденціями у вигляді будинків того ж десятиріччя (Додаток Г, рис. Г.17,
Г.18). Могутній об’єм будівлі з крупними лаконічними за формою деталями
цікаво вирішив це завдання [85, с.91]. Фасад мав традиційну схему із
цокольним поверхом, в центрі якого підносився великий стилізований портик
з

високими

трьохчвертними

стовпами-колонами,

а

кутові

частини

закріплювались малими портиками. У післявоєнні роки ця будівля була
реконструйована вже із використанням класичного нащадку.
У 1940 році на території Харкова працювало вже 2 медичних інституту
(просп. Леніна, 4, вул. Пушкінська, 53), 13 клінік, стоматологічний інститут
(просп. Московський, 2), інститут Удосконалення лікарів (вул. Артема, 8), 17
науково-дослідних медичних інститутів [125, с.124-129], 29 лікарень
різноманітного профілю та підпорядкування, 21 поліклініка.
3.3. Розбудова медичних закладів Харкова у період післявоєнного
відновлення (1943-1959 рр.)
У період Другої Світової війни з 1941 по 1949 роки відбувався прогрес
медичної науки, а організація медичних закладів у роки з 1943 по 1959, в
основному, була зосереджена у пристосованих будівлях. Про будівництво
нових будівель та споруд мови не було. Харків пережив окупацію. Медичні
заклади продовжували працювати у тих будівлях, що були побудовані
раніше.
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У 1952 року у Харкові нараховувалось 10 лікарень різноманітних
профілів, 11 дитячих лікарень, 27 поліклінік, 12 клінік, 9 пологових будинків
[126, с. 72-73, 88, 100, 105-106].
У роки з 1943 р. по 1959 рік була проведена реорганізація системи
медичних закладів, що склалася у довоєнні та воєнні роки: були
створеніперші лікувально-поліклінічні комплекси, побудовані дитячі лікарні
та поліклініки, закріплено за деякими пристосованими будівлями медичне
призначення, та здійснено їх подальша функціональна адаптація.
Подальше використання будівель, що були побудовані на початку ХХ
століття висувало потреби у проведенні реконструктивних заходів.
У

1952

морфологічного

році

недобудована

корпусу

та

Медичного

частково
інституту

зруйнована
була

будівля

відновлена

та

реконструйована за проектом арх. Г.Д. Орехової при участі арх. П.І.
Арєшкіна (Додаток Г, рис. Г.19). В процесі реконструкції в основному
збереглася об’ємна композиція, але змінився характер архітектури фасадів:
замінені на рівні першого поверху архітравні перемички віконних отворів на
циркульні, колони отримали бази та капітелі композитного типу, влаштовані
карнизи, фігурні парапети та інше. У 1970 році додатково у дворі був
побудований 5-ти поверховий лабораторний корпус, що з’єднується з
основною будівлею медінституту критим переходом.
Цей період характерний реставрацією та відновленням пам’ятників
вітчизняної архітектури, розбудовою всього міста. Після смерті Сталіна в
країні починається насильна зміна напрямку розвитку архітектури, що
безпосередньо відобразилось у будівлях та спорудах медичного призначення
Харкова. Великомасштабна компанія по боротьбі з надмірностями, що
закликала вивести радянську архітектуру з глибокої кризи, обернулася різким
поверненням до утилітаризму та низведенням архітектури до статусу
інженерної справи. Але такі перебудови дозволили знайти рішення багатьох
функціональних проблем, зокрема забезпечення функціонально якісними
медичними закладами.
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3.4. Особливості архітектури медичних закладів Харкова періоду
завершення формування Харківської агломерації (1960-1991 рр.)
У цей період починається перехід на індустріальне будівництво
будівельних конструкцій. У формальному плані архітектура повертається до
універсальної естетики модернізму.Типізація та стандартизація будівництва,
а разом з цим і архітектурного проектування, як і перехід на виробничі
методи зведення великоблочних та великопанельних будівель, а також нові
містобудівні умови – будівництво не тільки окремих будівель, скільки
великих масивів з комплексом багатьох видів споруд потребували рішучого
повороту і до нового стильового напрямку.
В архітектурі медичних закладів, що будувалися у 1950-ті роки ХХ ст.
пропорціональний зв'язок елементів наближується до пропорцій «золотого
перетину». З 1960 р. відношення до пропорцій значно змінюється.
Починається будівництво індустріальними методами, шляхом монтажу
типових елементів. Виникає характерна система простих метричних
співвідношень та кратність усіх розмірів обраній одиниці виміру – модулю.
Змінюється і архітектурний масштаб будівель. Якщо у 1950-ті роки ХХ
ст. засобами створення масштабу будівель медичних закладів були
монументальність, будівництво великих за розмірами споруд, які часто
ставали домінантними серед оточуючого архітектурного ансамблю. У
виявленні масштабу приймають участь ритм, пропорції, фактура, колір та
засоби художнього мистецтва. Широко застосовувалась велика кількість
членування фасадів, що робило будинок ще більше. У 1960-ті роки ХХ ст.
значність масштабу досягається планувальними прийомами оточуючої
забудови, спрямованістю на будівлі медичних закладів важливих магістралей
та людських потоків. Самі будівлі медичних закладів за розмірами невеликі,
два-чотире поверхи. Важливішим засобом придання цім спорудам виразності
стає ступень розміру їх форм, що сприймається у співвідношенні з
величиною споруди цілком, з ії оточенням та з людиною.
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При проектуванні та будівництві медичних закладів у цей період
частіше використовуються асиметричні композиції, що надає динамічності
архітектурному ансамблю в цілому.
Збільшення площ для задоволення функціональних потреб відбулося у
будівлі по вул. Іванова, 26, де розміщується Дитяча клінічна лікарня ДП
ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ (Додаток Г, рис. Г.20. - Г.22.) Споруда старого
корпусу була збудована ще у 1894-1898 роках за проектом С.І. Загоскіна, а на
початку ХХ століття була перебудована з використанням неоренесансних
форм. У 1960-х роках до будівлі була побудована трьохповерхова прибудова,
зблокована з основним корпусом та розміщена у глибині майданчику, з
тильного боку будівлі. Прибудова прямокутна в плані. В плані чітка
коридорна організація приміщень. В прибудові розміщуються палатні
відділення. До прибудови влаштовані зручні під’їзди.
Для медичних закладів характерна велика різноманітність матеріалів,
що застосовуються в їх будівництві та обробці. Поряд з широким
використанням цегли, у 1960-ті роки головним будівельним матеріалом стає
бетон та залізобетон. Будівництво набирає оберти масовості. Ведуться
пошуки форм виразності нових конструкцій залізобетонних оболонок,
вантових конструкцій та інші.
Велике значення кольору в композиції медичних закладів. Колір може
підкреслити окремі частини будівлі, може розділити ціле на складові його
елементи, та навпаки, може з’явитися фактором, що об’єднує окремі складові
у єдине ціле. Колір добре виявляє та підкреслює декоративні елементи. Так,
на початку вказаного періоду часу Харкова в архітектурній палітрі новобудов
та у кольорах перефарбованих існуючих медичних закладів з’являється
червоний колір. При цьому, в поліхромному середовищі міста порушується
стан

етно-ландшафтної

рівноваги,

тобто

кольорова

гармонія

яка

відновлюється лише за рахунок збільшення частки зеленого кольору в
забудові міста (в кольорах природної зелені та архітектури). Кольори
природної зелені, завдяки сезонній динаміці змін від жовтого до червоного та

105

зеленого і жовто-зеленого, складають гармонійні гами як з червоним, так і з
червоно-помаранчевим кольором. Водночас, в результаті проведених
досліджень проф. Кравця В.Й. та доц. Каменського В.І. було виявлено, що
жовтий колір відновлюється в архітектурі міста на протязі всього періоду
його існування, незалежно від впливу культурно-історичного процесу. Сині
кольори з’являються у забудові в кінці майже кожного періоду розвитку
архітектурної колористики міста. Ті кольори, які не складають контрастної
гармонійної гами з кольорами природного оточення, поступово зникають із
колористичної палітри Харкова [78, с. 143; 82, с. 54]. Ця тенденція
простежується і в застосуванні кольорів при оздобленні медичних закладів.
Якщо в архітектурі житла на довгі роки встановлюються тенденції
спрощення, то в архітектурі громадських будівель, зокрема медичних
закладів,

зберігається

визначний

простір

для

самостійної

творчості

архітекторів. Розповсюдження типового будівництва формувало особливу
містобудівну політику: масове будівництво нових районів та масова
реконструкція історичного середовища міста. Виникає дві проблеми:
монотонність та сумовитість просторів нової забудови та естетична
індиферентність новобудов, що упроваджувалися в історично сформовані
середовища міста. Форми модернізму та мінімалізму в архітектурі медичних
закладів включаються в активний синтез з монументальним мистецтвом.
1970-ті – 1980-ті роки ХХ ст. стали етапом активного планового
зростання
будівництва

мережі
нових,

закладів

охорони

розширення

здоров’я

існуючих

за

рахунок

лікарень

за

масового
допомогою

будівництва корпусів за типовими проектами, збільшення та об’єднання
лікарень.
У цей період в Харкові планомірно розвивається мережа амбулаторнополіклінічних закладів. Поліклініки відрізняються від інших медичних
закладів відсутністю в них палатних відділень. Перепускна спроможність
визначається числом відвідувань у зміну. Цей показник в межах міста
Харкова коливається від 100-200 до 1200 відвідувань у зміну.
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Відповідно збільшується будівельний об’єм, змінюється архітектура
будівлі. Поліклініки складаються з лікарняних кабінетів, лікувальнодіагностичних кабінетів, очікувальних та вестибюльної групи з довідковою
та регістратурою. Будуються спеціальні дитячі поліклініки. Лікувальні
кабінети групуються за профілем: терапевтичні, хірургічні та інші.
В поліклініках, як і у лікарнях, висувають вимоги щодо ізоляції
різнопрофільних груп приміщень. Дуже важливу роль в плануванні
поліклінік грають очікувальні, площа яких складає до 20-30% загальної
площі поліклініки. Зустрічаються вони двох типів: у вигляді коридоруочікувальної шириною не менш 3,2 м та у вигляді очікувальної-холу на групу
кабінетів.
У Харкові, як по всій країні, існують поліклініки двох типів: міські
поліклініки в районах житлової забудови та поліклінічні відділення у складі
лікарень, що розташовані на лікарняній ланці.
У 1973 р. була побудована поліклініка на 1200 відвідувань по просп.
П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, 56-Б (Додаток Г, рис. Г.23.). Будівля була
побудована за типовим проектом ЦНДІЕП, прив’язку до місцевості
виконував інститут «Харківпроект». Це чотирьох-поверхова будівля з
підвалом. Техніко-економічні показники вразливі: об’єм 2936 м3 , корисна
площа 4280 м2, робоча площа 3348 м2[8, с. 12-15].
За тим же типовим проектом ТП 2С-05-34, прив’язка інституту
«Харківпроект», була побудована чотирьохповерхова поліклініка на 1200
відвідувань по просп. Ілліча (1975 р.) [9, с. 7]. За тим же типовим проектом
зводиться поліклініка по просп. Тракторобудівників, 105 А (Додаток Г, рис.
Г.24 – Г.26).
Поверховість медичного закладу визначається на основі загальних
містобудівних умов, місткості, специфіки конструкцій та технологічних
умов. У теперішній час межа поверховості лімітована рівнем розвитку
протипожежної техніки та встановлена у дев’ять поверхів. Раціональна
висота медичного закладу на 600-800 ліжок складає сім поверхів.
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У 1971 році була введена в експлуатацію сьомиповерхова будівля
інституту грудинної та серцевої хірургії [10, с. 23]. Будівля створена за
проектом арх. Ф. Макаренка, Ф. Сегай, В. Селіванова (Додаток Г, рис. Г.27 –
Г.28). В плані має форму трьохлистника. Чітка коридорна організація
приміщень, де у центральній частині сфокусоване ліфтове обладнання,
забезпечує безперешкодне пересування пацієнтів та лікувального персоналу.
У 1976 р. була здана в експлуатацію соматична лікарня на 800 ліжок по
пров. Балакірєва (Додаток Г, рис. Г.29, Г.30). Це будівля в дев’ять поверхів
побудована

за

типовим

проектом

ЦНДІЕП,

прив’язка

інституту

«Харківпроект».
За типовим проектом ЦНДІЕП, прив’язка інституту «Харківпроект»,
була побудована і станція швидкої медичної допомоги (Додаток Г, рис. Г.31,
Г.32) по вул. Пірогова, 4, тепер тут розміщується підстанція швидкої
допомоги №7 [11, с. 23].
У 1979 році була здана в експлуатацію будівля кардіологічного центру
31 лікарні по вул. Постишева, 4 (Додаток Г, рис. Г.33, 3.34). Корпус на 200
ліжок

побудований

за

індивідуальним

проектом

Інституту

«ДІПРОНДІЗДОРОВ»[12, с.11].
У 1980-ті роки будівництво стало менш інтенсивним, але велося на
якісно новому архітектурному рівні.
У 1983 році за типовим проектом ТП 252-4-11/76 Інституту
«УкрМістБудПроект», прив’язка інституту «Харківпроект», була збудована
поліклініка на 850 відвідувань по просп. Перемоги, 53. Будівля має сім
поверхів. Загальна площа приміщень 5595 м2, площа робоча 4060 м2, об’єм
складає 26225 м3[13, с.18].
Той же типовий проект був використаний при будівництві поліклініки
по вул. Героїв Сталінграду, 23А (Додаток Г, рис. Г.35), по просп.
П’ятдесятиріччя СРСР [15, с. 8], поліклініка міської клінічної лікарні №1
Ленінського району по вул.Полтавський шлях, 153 (Додаток Г, рис. Г.36).
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Композиційна структура характерна розміщенням у стилобатній частині
будівлі лікувально-діагностичного блоку (Додаток Г, рис. Г.37, Г.38).
У 1983 році була здана в експлуатацію дитяча поліклініка на 480
відвідувань по вул. Луї Пастера, 2 (Додаток Г, рис. Г.39). Це чотирьохповерхова будівля, що збудована за типовим проектом ТП 252-4-16,
прив’язка інституту «Харківпроект», об’єм 22617, 68 м3, площа загальна 5213
м2. [16, с.19]. За тим же типовим проектом у 1992 році були введені в
експлуатацію дитяча поліклініка №23 по вул. Шевченка, 133 та міська дитяча
поліклініка №14 по просп. Людвіга Свободи, 48 (Додаток Г, рис. Г.40 – Г.42).
В

будівлях

структура

вказаних

поліклінік

об’ємно-планувального

розповсюджена

рішення,

як

більш

централізована
економічна

та

прогресивна, на той час. Для неї характерно об’єднання усіх відділень в
одному будинку.
Прикладом поліклінічного відділення у складі лікарні може послужити
Студентська обласна поліклініка №20 по вул. Дарвіна, 8, де використана
вертикальна

композиційна

схема

планування,

для

більш

зручного

пересування пацієнтів, медичного персоналу та відвідувачів використаний
ліфтовий вузол з ліфтами різної величини для багатьох цілей. Поліклінічне
відділення при лікарні складаються в основному з лікарняних кабінетів
(Додаток Г, рис. Г.43., Г.44.).
В цей період ведеться активне будівництво нових лікарень за типовими
проектами, модернізація існуючих лікарень за допомогою будівництва нових
корпусів.
У 1980-ті роки будівництво медичних закладів ведеться комплексно, із
створенням великих лікувальних комплексів з декількома корпусами на
спеціально відведених земельних ділянках, що обумовлюється необхідністю
створення мережі медичних закладів, що забезпечує необхідну доступність
для

відвідувачів.

Вирішальним

моментом

для

розміщення

закладів

медичного призначення стає також транспортна доступність, наявність або
створення зручних підходів та під’їздів.
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У 1980 році був зданий в експлуатацію пологовий будинок №4 з
неантологічним центром у дусі індустріальної архітектури, по Салтівському
шосе, 264, на території медичного комплексу. Сприятливим моментом для
цієї споруди є розташування у рекреаційній зоні. Цей будинок будувався з
урахування вимог нових будівельних норм, що значно посилили показники
інсоляції медичних закладів. Також дуже важливим є облаштування
необхідних під’їздів, що відображується у зовнішньому вигляді споруди.
Сама будівля знаходиться у складі медичного комплексу (Додаток Г, рис.
Г.45, Г.46).
У цей же період був введений до експлуатації Будинок дитини №3 по
вул.Корчагінців, 44 (Додаток Г, рис. Г.47, Г.48).
У 1983 р. будуються нові корпуси психіатричної лікарні по
вул.Академіка Павлова, 46. Прийнятий в експлуатацію блок А на 160 ліжок.
Площа складає 4392, 4 м2 [14, с. 16]. Будівля збудована за типовим проектом
252-1-50, прив’язка інституту «Харківпроект». В подальшому у 2000-х роках
ХХ ст. цей корпус став використовуватися в якості хоспіса (Додаток Г, рис.
Г.49, Г.50).
У 1986 році була побудована прибудова стаціонару першої клінічної
лікарні по вул. Карла Маркса, 25. Односекційна будівля у сім поверхів була
побудована за індивідуальним проектом інституту «Харківпроект» Площа
3754 м2, об’єм 19510 м3 [17, с.15].
У 1980-ті роки проведена реконструкція колишньої Миколаївської
лікарні по просп. Московському, 195, побудований новий сьомиповерховий
корпус, який з’єднаний з існуючим корпусом за допомогою критого переходу
на рівні другого поверху. Тепер тут розміщується Міська багатопрофільна
лікарня №17 заводу ім. В.О. Малишева (Додаток Г, рис. Г.51, Г.52).
У цей же період проходило будівництво спеціалізованої медикосанітарної частини №13 у П’ятихатках. Це комплекс будівель медичного
закладу, який включає лікарню с поліклінікою, інфекційний корпус,
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лабораторію та адміністративний корпус, котельну, морг, харчовий блок
(Додаток Г, рис. Г.53).
3.5. Архітектура медичних закладів у період незалежності України
(1991-2015 рр.)

1990-ті

роки

відзначилися

стагнацією

процесів

будівництва,

Економічні процеси, що відбувалися у соціумі реалізувалися у наступному
десятиріччі у напрямку реструктуризації фонду ліжок, організації перших
платних палат в структурі державних та комунальних центрів. В цілому
лікарні різних типів та місткості являють собою ланки однієї мережі
медичних закладів, кожна з яких вирішує конкретні завдання системи
охорони здоров’я. За роки незалежності України дуже змінилася соціальноекономічна ситуація у суспільстві. Поряд з державною медициною знов
почали діяти приватні медичні заклади. Часто під невеличкі медичні кабінети
(кабінети лікарів-спеціалістів) використовують приміщення квартир, що
розташовані на першому поверсі житлових будинків, що були переведені до
нежитлових приміщень (Додаток Г, рис. Г.54., Г.55.). Для розміщення
приватних медичних закладів більш широкої функціональної спрямованості
використовуються окремі будинки, що після проведення реконструкції
використовуються під нові потреби.
У 2000-х роках в місті починають будуватися комерційні медичні
заклади

більш

широкого

функціонального

призначення

–

медичні

лікувально-діагностичні комерційні центри та клініки, що надають медичну
допомогу мешканцям міста на індивідуальних засадах та за внесення
відповідної плати. Для таких медичних закладів принцип дільничності, або
принцип територіальної орієнтації відвідувачів не дійсний. Важливим стають
вдале

територіальне

розташування

такого

закладу,

близькість

до

транспортних шляхів, максимальна доступність для якого можна більшої
кількості відвідувачів, зручна парковка.
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Медичний центр по вул. Воробйова, 4 був побудований у 2005-2006 рр.
шляхом реконструкції існуючої будівлі з прибудовою та надбудовою (арх.
Спасов Ю., Ярмола Ю). Проектом передбачалася прибудова частини будівлі
на надбудова другого та мансардного поверхів (Додаток Г, рис. Г.56, Г.57).
Цей медичний заклад розташувався на майданчику серед щільної
забудови центральної частини міста, що також отримало відбиток на
архітектуру будівлі. Головний вхід до будівлі здійснюється з кутової частини
вулиці Воробйова та провулку. Центральна частина виділена парадним
порталом з прямокутними пілястрами та напівциркульним арочним вікном у
верхній частині конструкції. Цей елемент стає домінантою всієї будівлі, що
відображено і на поверховому плані, де в цьому місці розташований великий
хол та сходи.
Вдале розміщення медичного закладу у центральній частині міста,
близько до однієї з самих насичених транспортними та пішохідними
потоками вулиці Пушкінської надає можливість отримувати увагу майбутніх
відвідувачів, що потребують медичної допомоги. Наприклад, при русі вздовж
вул.Пушкінської, перетинаючи пішохідний перехід вул.Воробйова, гарно
відкривається перспектива будівлі медичного центру, що пригортає до себе
увагу.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3
Містобудівний фактор. У період з 1918 по 1934 рр. Харків, як столиця
УРСР, стає одним з найбільш значних центрів формування ідеології нової
архітектури в Україні. Новий соціальний устрій у поєднанні із місцевими
умовами виявили чітке прагнення до будівництва медичних закладів, як
Палаців медицини. Будівництво медичних закладів носить масштабний
характер. Створюються спеціалізовані інститути (Рентгенакадемія, НДІ
ендокринології і органотерапії, Інститут Гігієни Праці), такі будівлі стають
містобудівними домінантами забудови міста. В цей час розпочинається
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формування єдиної системи медичного обслуговування. Територіально
основні лікувальні центри розміщуються безпосередньо на крупних
підприємствах за галузево-виробничим принципом.
Зводяться низка значних, як за розмірами, так і в архітектурному сенсі,
об’єктів та цілі ансамблі медичних закладів. Забудова лікарень стає більш
комплексною. Розміщення медичних закладів починає формуватися у
відповідності до територіального та професіонально-виробничого принципів.
У 1934-1941 рр. продовжує функціонувати та розбудовуватися
Університетське медичне містечко. В цей же час продовжують працювати
більш дрібні медичні заклади – лікарні та пологові будинки, що були
побудовані у попередні періоди.
Відбудова медичної галузі після воєнних руйнувань та значних втрат,
яких зазнали медичні споруди під час Другої Світової війни та окупації міста,
обумовила характер будівництва в період 1943-1959 рр. Зокрема, це
відновлення та будівництво медичних закладів, спрямовані на прискорене
досягнення довоєнних показників потужності та обслуговування населення.
В цей час містобудівна політика ґрунтується на засадах, які віддають
перевагу реконструкції будівель та споруд медичного призначення у
центральних районах міста. Відновлюються і великі відомчі медичні заклади.
1960-1991 рр. – це період переходу до будівництва медичних закладів
із застосуванням індустріальних методів. Будівництво відбувалося головним
чином

за

територіальним

принципом.

При

спорудженні

житлових

мікрорайонів у соціально-побутову мережу медичні заклади впліталися з
урахуванням радіусу обслуговування мешканців. Цим принципом керувалися
при розміщенні медичних закладів як первинної (поліклініки, медсанчастини,
амбулаторії), так і вторинної та високоспеціалізованої медичної допомоги
(поліклініки, а також лікарні та медичні комплекси). Медичний заклад
об’єктивно стає одним із соціально вагомих центрів мікрорайону.
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В цей же час продовжують функціонувати відомчі медичні заклади,
перетворюючись із вузько спеціалізованих на більш поліфункціональні
медично-санітарні частини, або медичні центри при великих підприємствах.
У 1991-2015 рр., на етапі становлення незалежної України, при
розміщенні медичних закладів на перший план виступають нові принципи.
Перш за все – це принцип територіальної доступності, а також
близькість до зручних транспортних вузлів. При катастрофічному зменшенні
масового будівництва, будуються невеликі за об’ємом та значенням об’єкти,
що не потребують великих асигнувань. Це призводить до насичення
центральних вулиць міста дрібними приватними медичними закладами.
Відкриття медичних закладів, невеликих за розмірами, розміщених на
перших поверхах житлових будинків, відіграє свою роль у зміненні
характеру міської забудови. Характерною рисою розміщення медичних
закладів Харкова стає їх концентрація навколо транспортно-пересадочних
вузлів.
На початковому етапі розвитку міста у нових соціально-економічних
умовах медична галузь зберігає ознаки територіально-галузевої структури за
системою медичної охорони М.О. Семашка, але поступово стають
відчутними зміни, пов’язані з процесами її реформування. Збільшується
кількість комерційних медичних закладів, перерозподіляються функції між
закладами

первинної,

вторинної

і

високоспеціалізованої

допомоги,

з’являється медичне страхування. Такі зміни носять не суто міський, але й
ширший, у т.ч. загальнодержавний характер.
Розміщення медичних закладів продовжує орієнтуватися на близькість
до транспортних вузлів. Згідно матеріалів генерального плану розвитку
міста, найбільшою щільність медичних закладів має бути у центральних
районах міста. Це – віддзеркалення загальної планувальної схеми міста, яка
носить яскраво визначений радіальний характер. У більш віддалених районах
житлової забудови розміщення медичних закладів орієнтується на близькість
до магістралей міського значення.
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2. Ахітектурно-композиційні особливості. У період 1917-1934 рр.
медичні заклади набувають розвинутої об’ємно-просторової композиції.
Збільшується масштаб будівель; гармонія образу досягається за рахунок
симетричної

організації

композиції.

Широко

використовуються

великомасштабні форми конструктивізму, який у Харкові часто виступає у
поєднанні з рисами стилю Ар Деко: Рентгенакадемія (В. Естрович, Б.
Троупянський, 1930 р.), НДІ ендокринології і органотерапії (В. Естрович,
1932 р.), Інститут гігієни праці (В. Естрович, 1935 р.).
Після переведення столиці до Києва у 1934 р. характер будівництва
медичних закладів в організації медичної галузі в Харкові на перший план
виходить створення та вдосконалення медичних закладів безпосередньо на
виробництві, насамперед в структурі промислових гігантів – тракторного,
турбінного,

авіаційного

заводів.

Продовжується

розширення

спектру

діяльності університетських клінік.
Під час війни та окупації міста (1941-1943 рр.) медична галузь зазнала
значних руйнувань. Тим не менш уже 1951р. пошкоджені будівлі медичних
закладів було повністю відновлено; в ході післявоєнної реконструкції
потужності

закладів

нарощувалися;

подекуди

відбувалися

зміни

архітектурної стилістики об’єктів, що піддавалися реконструкції. До
архітектури фасадів запроваджуються циркульні завершення віконних
отворів, колони та пілястри композитного ордеру, складно профільовані
карнизи великого виносу, фігурні парапети, які відповідали загальній
тріумфальній стилістиці післявоєнної архітектури. Але для медичних
закладів Харкова не характерне використання дорогих матеріалів в
оздобленні фасадів та інтер’єрів. Переважають декоративне тинькування,
часто із додаванням слюди, застосування ліпних деталей та виділення
головних акцентів кольором.
Край розвитку цієї стилістики положили адміністративні рішення 19541955 рр. та подальша «боротьба із надмірностями в архітектурі». Зовнішній
вигляд будівель було практично позбавлено декоративних елементів,
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архітектурної

виразності

намагалися

досягти

виключно

композицією

крупномасштабних об’ємів.
Розвиток

індустріального

будівництва

у

1951-1991

рр.

характеризується появою великих медичних комплексів – як спеціалізованих,
так

і

поліфункціональних.

спеціалізовані

медичні

В

структурі

центри,

міста

з’являються

медико-санітарні

частини,

потужні
медичні

комплекси, що будуються переважно у стриманих формах функціональної
архітектури. 1970-і рр. позначилися активним будівництвом нових медичних
закладів за типовими проектами, модернізацією існуючих лікарень, у т.ч. з
будівництвом нових корпусів. Кількісні показники зростання медичних
закладів (кількість ліжок, відвідувань, корисна площа) у цей час сягають
максимуму за всю історію медичної галузі в Харкові.
Зводяться потужні багатоповерхові будівлі (до семи-дев’яти поверхів),
спрощуються

форми

планів

–

перевага

віддається

прямокутним

планувальним схемам. При цьому використовуються як симетричні, так і
асиметричні композиції фасадів. Пропорції будівель значною мірою
диктуються

технологіями

масового

будівельного

виробництва.

Застосовуються коридорне або блочне планування приміщень, у залежності
від функцій. У цей період розповсюджуються також композиційні схеми,
проміжні між павільйонною та моноблочною, – так звані блочні, чи вільні
композиції. Вони легко піддаються трансформаціям в процесі розширення та
реконструкції медичних закладів.
На

поч.

1990-х

рр.

обставини

для

капітального

будівництва

ускладнюються, великі за об’ємом та потужністю медичні заклади у Харкові
практично не будуються. Натомість з’являються численні комерційні
медичні заклади, головним чином кабінети приватних лікарів-спеціалістів,
які розміщуються на перших поверхах багатоповерхових житлових будинків.
Композиційні рішення таких медичних закладів підпорядковуються загальній
композиції будинку. Варіації їх об’ємно-просторової структури досить
обмежені, оскільки такі кабінети займають здебільшого приміщення
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колишніх двох–трьохкімнатних квартир. Зовні вигляд приватних закладів
носить ясно виражену рекламну спрямованість, де дизайнерським засобам
віддається перевага перед суто архітектурними.
У недовгий період будівельного буму 2000-х рр. розгортається
будівництво комерційних лікувально-діагностичних та оздоровчих центрів,
медичних клінік. Ці споруди зводяться за індивідуальними проектами, при
чому підвищена увага приділяється композиції вхідної групи, приміщенням
приймалень та відпочинку пацієнтів. Форма планів й об’ємно-просторова
структура будівель набувають максимальної технологічності.
3. Фахові вимоги медичної галузі. Починаючи з періоду 1917 – 1934
рр., лікарняні служби структуруються за функціональним призначенням;
виділяються, зокрема, такі основні комплекси: палатні відділення, група
централізованих медичних відділень (приймальна, операційний блок та
децентралізовані

операційні,

служба

стерилізації

та

дезінфекції,

рентгенкабінет, лабораторія, фізіо- та бальнеотерапевтичні кабінети, аптека,
служба переливання крові, прозектура), централізовані господарські служби,
група адміністративних одиниць. Медичні заклади передвоєнного часу
мають переважно коридорну структуру, але з бігом часу у них з’являються
приміщення

організаційно-громадського

призначення:

актові

зали,

приміщення для розміщення парторганізацій, профкомів та інші.
В роки Другої світової війни (1941-1943) нове будівництво у Харкові
не велося. Після визволення, у 1943-1951 роках в місті здійснюється
післявоєнне відновлення. Це час прогресу медичної науки, організації нових
видів лікувальних закладів. Зважаючи на умови часу, нові заклади часто
відкриваються у пристосованих будівлях. Відновлюється мережа надання
медичної допомоги за територіальним принципом, набуває нового поштовху
відомча медицина. У 1951-1991 рр. основне навантаження у медичному
обслуговуванні

перебирають

заклади,

які

розміщено

власне

за

територіальним принципом; швидко розширюється мережа поліклінік.
Нормативно

закріплюються

такі

їх

планувальні

риси,

як

ізоляція
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різнопрофільних груп приміщень. Важливу роль в плануванні поліклінік і
композиції їх внутрішніх просторів відіграють приміщення очікування
(очікувальні), які можуть займати до 20-30% загальної площі поліклініки.
Формування мережі медичного обслуговування за територіальним
принципомостаточно завершилося у 1970-ті рр. Водночас набуває свого
завершеного вигляду планувальна структура поліклінік. Фахові потреби
приводять до якісного підвищення рівня планувальної організації приміщень
медичних закладів. Головним технологічним принципом у вирішенні
загальної схеми стає забезпечення найкоротшого зв’язку між відділеннями за
умови їх максимальної ізоляції. Заради цього різні за профілем палатні
відділень планувально об’єднуються у палатні блоки, а лікувальнодіагностичні відділення та служби – у лікувально-діагностичні блоки таким
чином, щоб відділення у межах блоків не були прохідними.
У

1980-ті

рр.

поширюються

схеми

вертикального

зонування,

урізноманітнюються типи планувальних блоків та осередків, архітектурнокомпозиційна структура об’єктів. Розширяються амбулаторно-діагностичні
підрозділи стаціонарів (за рахунок будівництва та конверсії), змінюється
співвідношення площ лікувально-діагностичних (параклінічних) та палатних
(клінічних) підрозділів; збільшується питома ваги високих медичних
технологій,

що

впливає

і

на

архітектурно-планувальну

структуру;

змінюються також структури груп екстрених підрозділів. Відбувається
розвиток програм сумісного перебування пацієнтів із родичами, що впливає
на

структуру

палатних

одиниць.

Подальшого

розвитку

набувають

профілактичні програми у вигляді реабілітаційних центрів. Створюються
нові види спеціалізованих підрозділів – сестринського нагляду, догляду на
дому,

відділення-хоспіси.

Удосконалюється

транспортна,

інженерно-

господарська інфраструктура стаціонару шляхом застосування сучасних
технологій

енергозбереження.

Впроваджуються

раціоналізовані

схеми

взаємозв’язку між технологічними блоками. При організації потоків чи
графіків руху дуже важливим стає принцип їх розділення на «чисті» та
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«брудні». В цілому медичний заклад являє собою сполучення зон різного
ступеня чистоти, до яких пред’являються визначені технологічні вимоги.
Ознакою часу стає формування великих медичних комплексів, що
об’єднують заклади, які раніше розташовувалися в пристосованих будівлях.
Зазначені стратегії суттєво змінюються на початку 1990 рр. Зокрема, з
1991 р. нові, приватні медичні заклади розміщуються на перших поверхах
багатоповерхових житлових будинків. Це потребує зміни статусу житлових
приміщень на нежитлові, з подальшою реконструкцією під стоматологічні
кабінети, приймальні лікарів-дерматологів, венерологів тощо. Кількість
приватних об’єктів медичної галузі у цей період постійно збільшується. Їх
функціональна спрямованість обмежується малими площами приміщень та
невеликими кошторисними витратами. Планувальні схеми таких медичних
закладів характеризуються мінімальним набором суто функціональних
приміщень. Вони здебільшого не мають площ адміністративного та
допоміжного призначення.
На початку ХХІ століття власники приватних медичних центрів
основну увагу приділяють, перш за все, високому рівню технічного
оснащення та покращенню комфорту для пацієнтів та умов праці медичного
персоналу. Збільшується площа кабінетів лікарів, з’являються великі холи,
домінантою загальної композиції стає вхідна група, що помітно виділяється
із оточуючої забудови. Таке архітектурне вирішення фасаду та внутрішнього
планування приміщень виконує, між іншим, рекламні завдання запрошення
відвідувачів, створення відчуття комфорту та впевненості.
Треба

зауважити,

формоутворюючими

що

у

елементами

кожному

з

розглянутих

періодів

виступали

відповідні

набори

функціональних зон. У загальному вигляді цю залежність можна представити
наступним чином: функціональна зона – функціональний елемент – секція –
відділення – функціональний блок. Формування планувальної структури
закладу здійснюється шляхом компоновки таких функціональних зон –
блоків. .
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РОЗДІЛ 4
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АРХІТЕКТУРИ
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ХАРКОВА
4.1. Визначення основних передумов, факторів та вимог, які формують
особливості архітектури медичних закладів
В роботі визначено основні передумови формування особливостей
архітектури медичних закладів (Рис. 4.1.):
- функціональні – це умови, що формуються загальним рівнем науковотехнічного прогресу, зокрема медичної науки, ступенем диференціації
медичних спеціальностей, технологічним рівнем обладнання, формою
надання медичної допомоги;
- соціальні – це соціально-економічна обумовленість формування
потреб у певних видах медичної допомоги та відповідна диференціація
просторів з урахуванням соціального призначення об’єктів та їх
функціонального

наповнення;регіональні

економіко-господарчі

вимоги;
- архітектурно-містобудівні, до яких входять регіональні природнокліматичні, геополітичні та географічні умови, прийоми просторової
організації (перетікання містобудівної основи у формоутворюючі
компоненти), структури комунікації – транзитпо горизонталі та по
вертикалі,

який

визначається

містобудівною

основою

та

функціональними потребами;
- історико-культурні – збереження історико-культурної спадщини,
планування та будівництво медичних об’єктів із врахуванням
історичного характеру оточуючої забудови, дбайливе використання
історико-архітектурних пам’яток;
- технологічні умови, пов’язані із впровадженням нових технологій у
проектування та будівництво та забезпеченням умов для використання
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нових медичних технологій.
Функціональні
Соціальні
Архітектурно-містобудівні
Історико-культурні

Фактори та
вимоги, що
впливають
на формування
особливостей
архітектури МЗ

Будівельно-технологічні
Рис.4.1. Основні передумови, що обумовлюють
формування особливостей архітектури медичних закладів
Для виявлення факторів та вимог, що визначають місце розташування
медичних закладів на тлі забудови міста, які втілюють зовнішній
архітектурний вигляд та впливають на прийняття рішення щодо об’ємнопланувальної організації та дослідження змін в архітектурі медичних
закладів Харкова з часом встановлений причинно-наслідковий зв'язок
виникнення тієї чи іншої архітектурної особливості. Такий зв'язок
встановлений за часовою періодизацією.
Одним з основних факторів та загальним принципом формування
архітектурних особливостей медичних закладів стають містобудівні умови,
що складаються із зовнішніх та внутрішніх факторів.
Під «зовнішніми» розуміються зміна загального стану економіки,
правового забезпечення містобудівної діяльності, фінансово-економічна база
міського бюджету, перетворення в ході історичного розвитку державного
управління та місцевого самоуправління, створення та втілення сучасних
муніципальних технологій, підвищення загальної культури, в тому числі
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удосконалення

системи

орієнтації

мешканців

міста

у

відношенні

архітектурного середовища.
До «внутрішніх» відносяться можливості та перспективи розвитку
містобудівної діяльності у всіх ії основних напрямках: містобудівне право,
міське планування, вся сфера будівництва та експлуатації міських фондів,
система управління містобудуванням.
Вплив містобудівної ситуації на архітектуру медичних закладів з часом
значно

змінюється,

висуваючи

різноманітні

потреби,

що

суттєво

відрізняються у кожному окремому періоді. З одного боку такі потреби
формуються самим містом, зміною його варіантів композиційної структури, з
іншого - змінюється міська інфраструктура, включаючи транспортні мережі,
економіку міста. В деяких періодах часу на першій план виходять потреби,
що

формуються

соціальною

організацією

життєдіяльності

громади.

Причинно-наслідковий зв'язок розвитку особливостей архітектури МЗ
Харкова в залежності від впливу містобудівного фактору представлений у
табл. 4.1.
Еволюційний процес розвитку впливу містобудівного фактору на
архітектурні особливості медичних закладів носить періодичний характер.
На шляху історичного розвитку у визначених періодах часу будівлі медичних
закладів набули вагомість одних з основних структурних елементів забудови
загальноміського центру та центрів міських районів. Їх планувальні та
функціональні зв’язки створювали разом із транспортними магістралями та
мережею вуличних та пішохідних трас планувальну структуру міста,
викликаючи зміни конфігурації каркасу міста. Згодом значення медичних
закладів, як центрів урбаністичної структури, поступово зменшувалося,
підкорюючись орієнтації таких закладів на існуючі «вузли».
Вивчаючи особливості прояви архітектурних стилів медичних закладів
Харкова за певними періодами часу, встановлено, що розвиток, відтворення
та прояви особливостей архітектури малиперіодичний характер змін.
Зокрема, розвиток стильових особливостей у повній мірі відбивався на
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зовнішньому вигляді медичних споруд. Це стосується як періоду формування
стилю, апогею його розвитку так і періоду занепаду. Водночас, часи
суспільних зрушень, які часто-густо співпадали с періодами занепаду того чи
іншого стилю накладали свій особливий відбиток. Так, в періоди суспільних
перетворень, на перший план висувалися декоративні та просторові ознаки
функціональної приналежності, залишаючи на другому плані стильові риси.
Виникнення, розвиток та подальше використання архітектурних форм того,
чи іншого напрямку відбувається у нерозривному зв’язку із подіями, що
відбуваються

у

соціумі,

тобто

каталізатором

виявлення

яскравих

відмінностей, що пов’язані із застосуванням композиційних прийомів та
стильових форм, стає соціальний заказ.
Надалі розвиток завершується і починається природній занепад використання
форм стильового напрямку. Цей процес характеризується зменшенням
масштабності
кількості

будівель, стриманістю загального

архітектурних

деталей,

що

декору,

притаманні

тому

зменшенням
чи

іншому

стилю.Відбувається згасання інтересу до стилю, виникають нові винаходи,
що стають ознаками нового періоду часу.
Виявленню елементів, а також ієрархії та структури внутрішніх та
зовнішніх зв’язків в середині системи архітектурно-художньої композиції МЗ
Харкова було підкорено встановленню причинно-наслідкового зв’язку у
розвитку архітектурних особливостей медичних закладів Харкова в
залежності від архітектурно-художніх стилів наведений у табл. 4.2.
Архітектурне середовище медичного закладу набувало своїх рис
виходячи із комплексу фахових змін, що відгукалися на потреби, які висуває
медична галузь. При розгляді фахового впливу на планувальну структуру у
відповідності із запропонованою періодизацію стає очевидним при побудові
причинно-наслідкового зв'язку формування особливостей архітектури МЗ
Харкова в залежності від фахових потреб (Табл. 4.3.).
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Таблиця 4.1.
Причинно-наслідковий зв'язок розвитку особливостей архітектури медичних
закладів Харкова під впливом містобудівних факторів
Причина , що викликала
Впливовий фактор
виникнення
Вплив містобудівного рішення на формування
особливостей
архітектурних особливостей
Періоди
Загальна
Загальні
Схематичне
Відмінності
часу
характерис
риси
зображення
тика
1
2
3
4
5
Виникнен- Тісний
Церква –
Розміщення будівлі
ня
та зв'язок
з суспільний
медичного закладу
формуван- місцевими центр
(шпиталю,
ня
міста братерстцирюльні,
або
(1654-1765 вами
хатини сповитухи)
рр.)
поблизу церкви
Харківське
намісництвота
губернськийперіод(1
765-1869
рр.)

Найзначні
ший вплив
Харківського
Колегіуму,
пізніше
Університету.
Територіальна
наближуність МЗ
до
поліцейських
дільниць

Поява
в
Україні
лікарів із
європейсь
кою
університетською
освітою.
Початок
роботи
Колегіуму.
Згодом
Университету

Розміщення МЗ у
єдиному ансамблі із
комплексом
колегіуму,
або
церкви.
Створення
єдиного комплексу із
культовими
спорудами.
Для
військових шпиталів
розміщення поблизу
будівель церков.
Виникнення центрів
нової урбаністичної
структури - палац
губернатора
та
поліцейські дільниці
(медична допомога
мешканцям району).
5
судово-мирові
(поліцейські)
дільниці
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1
Період
формування капіталістичних
відносин
(1869-1917
рр.)

2
Медичні
заклади
починають
будуватися
поблизу,
або
в
структурі
робітничих селищ.
Приватні
медичні
заклади - у
центральн
их районах
міста

3
Медичні
заклади
розміщуються за
червоною
лінією
забудови.
Ущільнюється
забудова:.
Активний
розвиток
Центральної
частини
міста,
Зростає
роль
фабричнозаводської
медицини

Столичний
період
(1917-1934
рр.)

Націоналізація
та
об’єднання
медичних
закладів в
єдину
мережу за
терторіальногалузевим
принципом.Перші
поліклінікки та НДІ

У центрі
міста
будується
ціла низка
великих
НДІ
медичної
галузі.
Медичні
заклади містобудівні
домінанти.

4

5
Найважливішим
ядром
медичної
науки та практики
стають
університетські
клініки.
Виникають
також
медичні заклади для
робітничого
населення,
що
розміщені
по
робітничих
селищах.Приватні
медичні
заклади
розташовані
у
приватних будинках,
у
квартирах
прибуткових
будинках
Розташування
на
генеральному плані
майданчику вільне,
часто з відступом від
лінії забудови
Розміщення
основних
лікувальних центрів
безпосередньо
на
крупних
підприємствах
у
робітничих селищах.
Продовжує
працювати
Університетське
медичне
містечкоБудівлі
медичних
закладів
стають домінантами,
вузламита
сприймаються
як
основні
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1
Період
передвоєнн
ого
будівництва
(19341941 рр.)

2
Масштабна
реконструкція
міського
комунального
господарства

3
Масове
будівництв
о
у
«соціалісттичному
реалізмі»
Особлива
увага
озелененню
Період
Новий
Повне
після воєн- етап
розповсюд
ного
зростання ження
відновлен- міста
дільничня
міста Розвиток
ного
(1943-1950 центру
принципу.
рр.)
міста
Розміщення
медичних
закладів
серед
житлових
масивів, та
орієнтація
до
профільних
підприємств
Завершення Перехід до Розвиток
формуван- індустріінфраструк
ня
ального
тури.
Харківсьбудівницт- Індустріакої
ва, активне льна
агломерат- зростання основа.
ції (1951- промисло- Типові
1991 рр.)
вості
проекти.

4

5
Масове будівництво
за системою ім. М.О.
Семашка
Продовжує
працювати
Університетське
медичне містечко

Комплексний підхід
до
забудови
з
плануванням
рекреаційних
зон,
транспортних
під’їздів
Характерним
є
ансамблева забудова
вулиці
Розміщення
медичних
закладів
відбувається
із
обов’язковим
розбиттям навкруги
них рекреаційних зон

Містобудівна
політика:
масове
будівництво
нових
районів та масова
реконструкція
історичного
середовища
міста.
Монотонність
та
сумовитість
Підпорядкування
функціональному
зонуванню.
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1
Період
незалежності
України
(19922015рр.)

2
Демократи
зація
суспільтва.
Реформування
медичної
галузі

3
Залишилась
змішана
ланка
первинної
та
вторинной
медичної
допомоги
на базі вже
існуючих
поліклінік,
що діють
за терторіальним
принципом,
виникнення приватної
медицини

4

5
Медичні
заклади
починають
розміщуватися
на
територіях каркасу
(термін
Гутнова)У
2000-х роках в місті
починають
будуватися
комерційні медичні
заклади
більш
широкого
функціонального
призначення
–
медичні лікувальнодіагностичні
комерційні центри та
клініки

Таблиця 4.2.
Причинно-наслідковий зв'язок особливостей архітектури медичних закладів
Харкова від факторівмистецтва
Причина , що викликала
виникнення
архітектурних
особливостей
Періоди Загальна хачасу характеристика
1
2
Виникнен- Тісний
ня
та зв'язок
з
формуван- місцевими
ня
міста братерст(1654-1765 вами
рр.)

Фактори впливу
Розвиток архітектурно-художніх стилів
Загальні
риси
3
Архітектурна
стилістика
народного
житла

Схематичне
зображення
4

Аутентичні риси
5
Етно-регіональні
особливості
будівництва житла,
що
притаманні
Слобожанщині
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1
Харківське
намісництвота
губернський період
(1765-1869
рр.)

2
Найзначніш
ий
вплив
Харківського
Колегіуму,
пізніше
Університету.
Територіальна
наближуність
до
поліцейських
дільниць

3
Громадська
та церковна
архітектура в
стилі
українського бароко
Згодом поява
будівель
у
стилі
класицизму
Вимоги
використання
«взірцевих
проектів» до
1857 р

Період
формування капіталістичних
відносин
(1869-1917
рр.)

Медичні
заклади
починають
будуватися
в структурі
робітничих
селищ.

Будівлі
у
стилі
класицизму.
Еклектика та
неостилі,
модерн

4

5
Загальна стилістика
українського бароко.
Важливою
рисою
стає розміщення у
середині
будинку
домової
церкви.
Типологія забудови
Харкова
періоду
класицизму
формується на базі
універсальної схеми
міської садиби.
Відмінність
–
розміщення
медичного закладу в
глибині майданчику
Особливості
у
використанні:
«неготичний»
стиль у поєднанні із
«цегляним»;
- «неоросійський»
стиль
рідко
використовується;
непопулярне
застосування мононаціональних
напрямків,
толерантність;
використання
«неоренесансу»,
популярне
використання
еклектичних
поєднань декількох
стилів
(особливо
для
приватних
клінік);
-раціоналістичний
напрям модерну –
конструктивний
модерн.
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1
Столичний
період
(1917-1934
рр.)

2
Націоналізація
та
об’єднання
медичних
закладів в
єдину
мережу за
терторіальногалузевим
принципом.Перші
поліклінікки та НДІ
Період
Масштабна
передвоєнн реконстого
рукція
будівницт- міського
ва
(1934- комуналь1941 рр.)
ного
господарства

Період
після воєнного
відновлення
міста
(1943-1950
рр.)

Новий етап
зростання
міста
Розвиток
центру
міста

3

4

5
Широке
застосування форм
конструктивізму але
класична
компоновка об’ємів;
Розвинута об’ємнопросторова
композиція;
Збільшення
масштабу будівель

Спорадичне
звернення до
неокласично
го
стилю.
Форми
конструктиві
зму - для
будівництва
спеціалізован
их наукових
інститутів
медичної
галузі

Звернення
до
класичних традицій:
монументальність,
солідність будівлі
МЗ,
загальний
оптимістичний
настрій та тріумф
влади

Задоволення
потреб
медицини на
виробництві.
Стиль
радянський
монументальний
класицизм

Комплексний підхід
до забудови.
Для МЗ Харкова
нехарактерним
є
використання
багатих матеріалів
оздоблення фасадів
та інтер’єру, таких
як мармур, бронза,
цінні породи дерева.
Використовується
ліпіння
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1
Завершення
формування
Харківської
агломератції (19511991 рр.)

Період
незалежності
України
(19922015рр.)

2
Перехід до
індустріального
будівництва, активне
зростання
промисловості

3
Відношення
до пропорцій
значно
змінюється.
Починається
будівництво
індустріальни
ми методами,
шляхом
типових
елементів.
Виникає
характерна
система,кратність усіх
розмірів–
модулю.
Типізація
Демократиз Виникнення
ація
приватних
суспільства. медичних
Реформузакладів.
вання
медичної
галузі

4

5
Початок
використання
індустріальних
методів
при
будівництві
МЗ.
Архітектурний
образ
будівель
характеризується
загальним виглядом
будівель
індустріальної доби.
Масове
використання
типових проектів

Чисельні комерційні
медичні
заклади.
Композиційно
підкорюються
закальній
композиції будинку
Індивідуальні
проекти

Особливості архітектури медичних закладів у кожному періоду часу,в
залежності від фахових потреб, характеризуються:
1.

Поступовим

збільшенням

різноманітності

приміщень,

що

використовуються для медичних потреб. Прогрес медичної науки викликає
необхідність появи все нових за своїм призначенням приміщень.
2.

Виникненням у кожному періоді нових вимог до об’ємно-

планувальної структури медичного закладу. Це вимоги до санітарного стану
закладу, жорсткі вимоги до орієнтації окремих приміщень, до освітленості,
до відокремлення одних приміщень від інших. Це призводить до формування
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загального принципу планувальної схеми: забезпечення найкоротшого
зв’язку між відділеннями при умові їх максимальної ізоляції.
Задоволення

3.

потреб

соціуму

шляхом

формування

складу

адміністративних, господарських та допоміжних приміщень. Причому у
кожному періоді такий вплив викликає формування різних за своїм
призначенням одиниць об’ємно-планувальної структури. На початкових
етапах

це

різноманітні

приміщення

цейхгаузу.

Надалі

з’являються

приміщення, що забезпечують представницьку функцію: холи, кімнати
швейцара, великі сходові клітини. У радянський період це приміщення
організаційно-громадського

характеру.

На

сьогодні,

при

будівництві

приватних медичних закладів знов висуваються високі вимоги для холів,
чекалень.
Важливою рисою стає той факт, що наприкінці кожного періоду
виникають умови, при яких медичні заклади принципово виконуючи суто
функціональні завдання, що відсікає усі додаткові утворення, спрощуючи
планувальну структуру до того стану, який забезпечує лише фахову
спрямованість та функціональне призначення будівлі.
Виникнення, період найефективнішого функціонування або зникнення
медичного закладу залежить також від ступеню централізованості управління
у самій медичній галузі. Відбувається еволюція від набування централізації в
керуванні

до

зменшення

керованості

МЗ.

Особливості

архітектури

змінювалися, забезпечуючи можливість функціонуванняМЗ, що викликані
організаційними джерелами на індивідуальних засадах. У ранні періоди часу
це фельдшери, бабки-повітухи. Надалі основний сплив надає діяльність
професорів-медиків університету, що надають медичну допомогу у своїх
садибах. Пізніше з’являються лікарі, які здійснюють приватну практику,
житлові будинки яких часто поєднані із клініками, і так далі.
Виявлено

фактори

та

проаналізовано

вимоги,

які

визначають

розташування у забудові міста, об’ємно-планувальну організацію та
зовнішній архітектурний вигляд медичного закладу. До основних впливових
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Таблиця 4.3.
Причинно-наслідковий зв'язок архітектурних особливостей медичних
закладів Харкова від фахових вимог
Причина , що викликала
виникнення
особливостей
архітектури
Періоди Загальна хачасу характеристика
1
2
Виникнен- Тісний
ня
та зв'язок
з
формуван- місцевими
ня міста братерст(1654-1765 вами
рр.)
Харківськ
е
намісництвота
губернський період
(1765-1869
рр.)

Найзначніш
ий
вплив
Харківського
Колегіуму,
пізніше
Університету.
Територіальна
наближуність
до
поліцейських
дільниць

Фактор впливу
Фахові вимоги медичної галузі
Загальні
риси
3
Догляд за
старезними
та
немічними
мешканцям
и міста
Надання
первинної
медичної
допомоги,
обслуговува
ння потреб
військових,
поступово
переважним
видом
надання
медичної
допомоги
стає
стаціонарне
лікування

Схематичне
зображення
4

Аутентичні риси
5
Планування
повторює
планування
хатнього
типу.
Зародковий вигляд
палатних
приміщень.
Планувальною
основою
МЗ
залишається
структурне
об’єднання
«приймальне
відділення
та
кабінет
лікаря»,
з’являються
приміщення палат
для хворих. Чітке
розділення
приймального
покою,
кабінету
лікаря та палат
забезпечує
достатньо високий
рівень допомоги в
місті. Анфіладно
розташовані
приміщення
пристосованого
будинку
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1
Період
формування
капіталістичних
відносин
(1869-1917
рр.)

2
Медичні
заклади
починають
будуватися
в структурі
робітничих
селищ.

3
Диференціація фахівців,
виникнення
та створення
нових
за
призначення
м приміщень
для медичних
цілей
,
поширюється
стаціонарне
лікування.

Столичний період
(1918-1934
рр.)

Націоналіза
ція
та
об’єднання
МЗ в єдину
мережу за
теріторіальногалузевим
принципом.Перші
поліклінікки та НДІ

Безоплатне
медичне
обслуговува
ння,
ієрархічна
структура,
принцип
дільничності
Фінансування
цілком
державне.
Подальшій
розвиток
медичної
науки.
Перші
лікувальнополіклінічні
комплекси.

4

5
Значно
розширюється
планувальний
спектр приміщень,
з яких складається
медичний заклад.
Обов’язково
до
нього
входять
приймальні
приміщення,
кабінети
лікаря,
операційні, палатні
приміщення.
Вимоги
до
освітленості.
Вимоги
до
загального
санітарного стану
Вимоги до умов
мікроклімату
Вбудовані церкви.
Ускладнення
номенклатури
приміщеньПланува
льна
структура
МЗ:
палатні
відділення, група
централізованих
медичних
відділень
та
Велике значення
набуває
група
адміністративних
одиниць
наявність
приміщень
організаційногромадського
характеру
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1
Період
передвоєн
ного
будівництва (19341941 рр.)

2
Масштабна реконструкція
міського
комунального
господарства
Період
Новий етап
після
зростання
воєн-ного міста
відновлен- Розвиток
ня міста центру
(1943-1950 міста
рр.)

3
Подальшій
розвиток
медичної
науки.
Перші
лікувальнополіклінічні
комплекси.
Суттєвий
розвиток
хірургічної
справи, як
наслідок
практичного
попиту
воєнних
років.
Виникнення
та розвиток
кардіохірург
-гії, судинна
хірургії

Завершення
формування
Харківської
агломерації (19511991 рр.)

Подальший
розвиток
медичної
науки,
що
йдеться за
досягненням
и науковотехнічного
прогресу.
Фахові
вимоги
працюють
на обслугу
великого
міста

Перехід до
індустріального
будівництва, активне
зростання
промисловості

4

5
Планувальна
структура
МЗ:
палатні відділення,
група
централізованих
медичних
відділень
та
децентралізованих
Планувальний
розвиток
структури
операційних
приміщень. Перші
ознаки
перетворення
операційних
приміщень
в
операційні блоки,
із
окремими
приміщеннями для
підготовки
до
операцій.,
ускладнення
планувальної
структури
рентгенологічних
відділень
В
планувальній
структурі
виділяються
дві
основні
зони:
робоча (реалізація
групи
ведучих
функцій)
та
обслуговуюча
(реалізація
допоміжних
приміщень).
Формуються
загальні
планувальні риси
поліклінік
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1
Період
незалежності
України
(19922015рр.)

факторів

2
Демократиз
ація
суспільства.
Реформування
медичної
галузі

відносяться:

3

4
Повернення
найпростішої
композиційної
схеми:
очікувальна,
приймальна
кабінет лікаря

Типові
поліклініки.
Закріплення
поєднання
первинної та
вторинної
медичної
допомоги на
базі
поліклінікних закладів
Приватні
медичні
заклади

медичні

технології,

соціально-економічні

до

та

та

містобудівні умови, архітектурно-художні напрями та будівельні технології.
Рівень медичних технологій та вплив соціальних умов разом створюють
вимоги медичної галузі до архітектури об’єктів медичного призначення, що,
відповідно, формує типологію медичних закладів, тобто сукупність
структурно-функціональних схем, характерних для даного періоду.
4.2. Класифікація архітектурної стилістики медичних закладів Харкова,
побудованих з часів заснування міста до сьогодення
В результаті аналізу історичного розвитку динаміки особливостей
архітектури медичних закладів Харкова встановлено, що формування
архітектурно-художніх рішень відбувається під впливом архітектурнохудожнього процесу, який у кожний період свого розвитку демонструє
оригінальні вирішення, що відповідає світовому мистецькому процесу.
На основі існуючої класифікації будівель та споруд за стильовими
архітектурними напрямками проведена класифікація прикладів будівель
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медичних закладів Харкова; із

віддзеркаленням місцевих регіональних

чинників (Табл. 4.4)
Таблиця 4.4.
Період часу

Стильовий напрямок

1
Виникнення
та
формування міста
(1654-1765 рр.)
Харківське
намісництвота
губернський період
(1765-1869 рр.)
Період формування
капіталістичних
відносин (1869-1917
рр.)

2
Медичні заклади на основі типології традиційного
українського житла
Медичнізакладибудуються у стиліукраїнськогобароко
(лікарня на території Харківського колегіуму). З 1811
р. медичнізакладибудуються у класицистичномустилі
(Сабурова дача)
Медичні заклади із застосуванням різноманітних
стильових напрямків, нерідко у еклектичному їх
поєднанні. Виникають будівлі у неостилях:
«неоготика» (тубдиспансер по вул. Сумській, 52),
«неоренесанс» (НДІ дерматології та венерології на
вул.
Благовіщенській,
17),
«неокласицизм»
(Миколаївська
лікарня
просп.
Московський),
«неросійський стиль» (Міщанська богадільня на вул.
Холодногірській). Широко представлені будівлі у
раціоналістичному «цегляного стилю» (клініки
університету по вул. Трінклера). На поч. ХХ ст. модерн, зокрема його конструктивна версія
(офтальмологічна лікарня по вул. О. Гончара)

Столичний період Панування конструктивізму (Інститут гігієни праці по
(1918-1934 рр.)
вул. Трінклера) та одночасно спорадичне звернення до
класичних
форм
(Робітнича
поліклініка
на
Московському просп.)
Період
Використання конструктивизму та класичних форм
передвоєнного
(Полікліника по вул. Жовтневій революції, 59)
будівництва (19351941 рр.)
Період
Застосування тріумфальної післявоєнної стилістики
післявоєнного
(до 1953 р. головний корпус Медичного університету
відновлення міста на просп. Леніна), та перехід в кінці 1950-х рр. до
(1943-1950 рр.)
індустріальної архітектури
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1
2
Завершення
Застосування
методів
масового
будівництва,
формування
розповсюдженняіндустріальноїархітектури
Харківської
(вул.Дарвіна, 8; вул. Луї Пастера, 2; пров. Балакірєва,
агломерації (1951- 4)
1991 рр.)
Період
Медичні заклади будуються та реконструюються у
незалежності
вільній стилістиці. Сучасна індустріальна архітектура
України
(1992- (вул. Камська, 1; пров. Воробйова, 4)
2015рр.)
4.3.

Структурна

модель

механізму

формуваня

особливостей

архітектури медичних закладів
В роботі запропоновано модель механізму формування особливостей
архітектури медичних закладів (рис. 4.1.), яка охоплює як типологію та
структурно-функціональні схеми (рис. 4.2.), так і морфологію відповідних
об’єктів і комплексів (рис. 4.3.).
У свою чергу, морфологія закладів визначається, з одного боку,
рівнями планувальної організації, об’ємно-просторовими та функціональнопланувальними схемами, з іншого – конкретним способом включення в
систему міста та специфічними рисами архітектурної композиції (стиль,
авторська манера тощо).
Головним аспектом включення медичного закладу у систему міста є
території медичних закладів. Визначення просторової орієнтації медичного
закладу на ділянці відбувається відносно основних планувальних осей,
поверховості. У системіміста розміщення медичного закладу може або
пристосовуватися до існуючого транспортного каркасу, або активно
впливати на конфігурацію каркасу, особливо при освоєнні нових територій,
коли заклад виступає в ролі містоутворюючого вузла.
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Рис. 4.1. Структурна модель механізму формування особливостей
архітектури медичних закладів

Головні аспекти планувальні
одиниці
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Архітектурно-планувальне рішення МЗ

Міська система медичний заклад
Розміщення МЗ у
міській системі:
наближеність до
каркасу міста, або зміна
конфігурації каркасу у
відповідності із
розміщенням
медичного закладу;
виконання ролі
містобудівного вузла
Території медичних
закладів: розмір та
конфігурація ділянки,
розміщення на
генплані ділянки;
розміщення відносно
оточуючої забудови
Просторова
орієнтація МЗ на
ділянці: орієнтація
основних вісей,
визначення
поверховості,
визначення
композиційних
прийомів
розміщення

Прояви архітектурно-художніх стилів

Головні аспекти: архітектурно-художнє рішення будівлі

Головні аспекти : території медичних закладів

ФункціональноОб'ємнопланувальне
планувальне
рішення МЗ
рішення МЗ
Різні рівні об'ємно-планувальної організації МЗ:
планувальний осередок →планувальна група
→функціонально-планувальний блок→відділення→група
відділень→медичний заклад→місто
Транспорні комунікації
Зв’язок взаємовідповідності
Планувальна
схема МЗ

Архітектурно-художне рішення МЗ

Об'ємнопросторове
рішення МЗ

Архітектурно- Архітектурнокомпозиційне
художні
рішення МЗ
прийоми

Зоровий зв’язок

Рис. 4.2. Морфологія об’єктів та комплексів
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Первинна
медикосанітарна
допомога

Вторинна (медико-санітарна)
спеціалізована допомога

Третинна
високоспеціалізована
медична
допомога

Екстренна
швидка
медична
допомога

Діагностика,
Діагностика,лікування,
лікування,реабілітація,
реабілітація,профілактика
профілактика

Заклади швидкої та
невідкладної допомоги

Стаціонарне
лікування

Лікарні спеціалізовані

Заклади охорони
материнства та дитинства

Диспансери

Амбулаторії

Лікарні багатопрофільні

Амбулаторне та стаціонарне
лікування

Амбулаторнополіклінічні заклади

Амбулаторне
лікування

Амбулаторне
та
стаціонарне
лікування

Рис.4.3. Типологія та структурно-функціональні схеми медичних закладів
Провідними аспектами архітектурно-художнього рішення медичного
закладу виступають об’єм та простір. Зовнішній вигляд об’єкту утворюється
композицією об’ємів та просторів, архітектонікою, використанням різних
видів членування, застосуванням різноманітних архітектурних деталей та
декору тощо, притаманних архітектурній мові даного періоду (стилю,
напряму).
Об'ємно-просторову

та

функціонально-планувальну

структуру

медичного закладу визначають різні планувальні одиниці у відповідності до
рівнів

об'ємно-планувальної

організації:

планувальний

осередок

→

планувальна група → функціонально-планувальний блок→ відділення →
група відділень → медичний заклад → міське оточення. Від функціонального

140

призначення залежить застосування певного типу об’ємно-планувальної
схеми. Функціонально-технологічні особливості окремих планувальних
одиниць позначаються на загальній функціонально-планувальній структурі
медичного закладу.
Композиція та спосіб включення в систему міста пов’язані між собою
системою зорових зв’язків – застосуванням певних архітектурно-художніх
прийомів та урахуванням масштабних рівнів сприйняття об'єкту. У свою
чергу,

взаємозалежність

між

функціональною/об'ємно-просторовою

структурою та архітектурною композицією медичного закладу, полягає в їх
взаємній відповідності, яка, однак, не передбачає повного ізоморфізму.
Зв'язок між структурою та способом включення до міської системи є
результатом взаємодії транспортних, пішохідних та візуальних комунікацій у
місті із зв’язками між окремими будівлями медичного закладу, між будівлею
та комплексом, між комплексом та міським оточенням.
Причинно-наслідковий зв'язок встановлено на основі запропонованої
класифікації архітектурної стилістики прикладів медичних закладів Харкова,
що були побудовані з часів заснування міста до сьогодення.
Система

формування

особливостей

медичних

закладів

носить

загальний характер, вона описує формування архітектури медичних закладів,
яке відбувається у найкрупніших містах країни.
Історичний аналіз змін у функціонуваннімеханізму, за посередництвом
якого

формуються

особливостіархітектури

медичних

закладів,

дозволиввиявитиеволюційний характер змін цих особливостей. В рамках
кожного з описаних періодів розвитку міста наявні якісні зміни вище
описаного механізму, що носять риси незворотності та відбуваються у
напрямку прогресивного розвитку. Збільшується складність системи,
удосконалюється спосіб її пристосування до зовнішніх умов. Зафіксовано
наявність певної періодичності в її розвитку.
Виявлено закономірності змін у механізмі формування особливостей
архітектури медичних закладів:
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- нерівномірність у змінах різних груп функцій та властивостей
- гетерохронність (асинхронність фаз розвитку окремих елементів);
- нестійкість розвитку, що виражається, зокрема, у кризах розвитку;
- кумулятивність, яка є наслідком накопичення результатів розвитку, що
відбувався на попередніх стадіях;
- дивергенція (підвищення різноманітності в процесі розвитку);
- конвергенція (підвищення вибірковості).
Аналіз архітектури медичних закладів Харкова, які було збудовано на
протязі досліджуваного періоду, дозволив, крім того, зробити висновок щодо
циклічного характеру змін у функціонуванні цього механізму. Початок
кожного циклу розвитку системи характеризується будівництвом невеликих
за розмірами та місткістю медичних закладів, використання малої
поверховості,

застосуванням

найпростіших

композиційних

прийомів.

Медичні заклади розміщуються вздовж вулиці, наближуючись до каркасу
міста. Це будівлі меншого

масштабу ніж у послідуючому циклі.

Композиційно використовується менший масштаб забудови, розвиток
об’ємно-просторової композиції стриманий. В цей час використовуються
найпростіші планувальні системи, функціонально-планувальні рішення
зводяться до використання виключно функціональних приміщень, без
додаткових.
В середині кожного такого циклу розвитку системи формування
особливостей архітектури медичних закладів відбувається збільшення
медичних

закладів,

зростання

поверховості,

використання

більш

різноманітних композиційних прийомів (в пізніших періодах – висотних,
часто із підпорядкованими об’ємами). Відбувається ускладнення форми
генплану ділянки, медичні заклади розростаються від однієї будівлі до
комплексів,що часто уявляли собою цілісні архітектурні ансамблі. Згодом
настає час, коли медичний заклад стає містобудівною домінантою, він
починає виконувати роль орієнтира, вузла міської системи, викликаючи
зміни конфігурації каркасу міста, наближаючи його до себе. Збільшуються
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кількісні показники. Будуються більш монументальні споруди, відбувається
перегляд системи пропорцій.
Медичні заклади, що будуються наприкінці циклу, характерні меншою
поверховістю у порівнянні із попереднім етапом. Відбувається спрощення
форм генплану ділянки закладу, зменшення ії площі, будівлі будуються знов
вдовж вулиці. Медичні заклади розміщуються, орієнтуючись на транспортні
комунікації, зручні під’їзди та загальну доступність медичного закладу для
відвідувачів, наближуючись до каркасу міста. Зменшуються розмір та
масштаб медичного закладу, головним завданням для архітектора стає
виконання суто функціональних вимог. Розвиток об’ємно-просторової
композиції

у

порівнянні

Використовується

із

мінімальна

попереднім
кількість

етапом

стримується.

приміщень

виключно

функціонального призначення.
ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4
Аналіз дії вищеописаної системи виявив загальні принципи формування
архітектури медичних закладів:
- містобудівні принципи: територіальної доступності та врахування
існуючої містобудівної ситуації;
- архітектурно-естетичні принципи: композиційної єдності об’єкту,
відповідності

архітектурно-просторовому

середовищу,підпорядкування формоутворення елементів комплексу
загальному контексту композиції, соціо- та антроповідповідності
архітектурного рішення;
- конструктивно-технічні та технологічні принципи: технологічного
вдосконалення,

ресурсозбереження,

оптимізації

експлуатаційних

витрат (у т.ч. за рахунок використання нових будівельних технологій),
санітарно-екологічної стійкості;
- функціональні

та

об'ємно-планувальні

принципи:

проекції
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функціональної

системи

в

об'ємно-просторову,

принцип

технологічного зонування на "чисті" та "брудні" зони та контролю
зв’язків між ними; принцип раціоналізації графіків руху(пацієнтів,
медперсоналу, відвідувачів, а також переміщення ліків, обладнання та
матеріалів).
Аналіз походження та розвитку особливостей архітектури медичних
закладів Харкова зробив можливою їх систематизацію стосовно трьох
основних груп факторів:
- містобудівного контексту;
- концепції архітектурно-художнього рішення;
- галузевих вимог.
Формування рхітектури медичних закладів Харкова мають ознаки
циклічності -

піки панування європейських традицій спостерігаються у

ХVIII ст.; на початку ХХ ст., на початку ХХІ ст.; послаблення європейського
впливу відзначено на рубежі ХVIII-ІХХ ст. та наприкінці ХХ ст.; в
останньому періоді часу – початок ХХІ ст. спостерігається нова хвиля
посилення європейського впливу; ритм змін можна визначити, як приблизно
150 років із тенденцією скорочення даного періоду.
В роботі визначено специфічні особливості формування архітектурних
особливостей медичних закладів Харкова:
-

особливості

зовнішніх

впливів:

зв’язки

переважно

адміністративно-нормативного змісту зі столицями, при плідних
творчих впливах з боку архітектурних шкіл Санкт-Петербургу та
європейських країн, здебільшого Німеччини;
-

особливості поєднання національних та європейськихтрадицій

змісцевими, в умовах регіонального культурного поля, які на поч. ХХ
ст. та протягом столичного періоду забезпечили лідируючі позиції
харківської

школи

проектування

медичних

закладів

у

загальнонаціональному масштабі;
-

особливість процесу розвитку, що полягає у циклічності змін
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структури медичних закладів і комплексів в рамах кожного з
послідовних етапів еволюції системи медичних установ Харкова .
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дослідженні на основі залучення широкого обсягу літературних,
архівних та графічних матеріалів, результатів натурних обстежень медичних
закладів досліджуваного періоду, проаналізовано досвід проектування та
будівництва медичних закладів міста Харкова у порівнянні з іншими містами
України та світовим досвідом. Завдяки цьому отримано рішення завершеного
наукового завдання, яке полягає у визначенні принципових особливостей
архітектури медичних закладів. Структурна модель механізму формування
морфологічних особливостей медичних будівель та комплексів, яку
побудовано у

дослідженні, дозволила виявити загальні (типологічні) та

специфічні (регіональні) риси архітектури медичних закладів Харкова на
послідовних етапах розвитку медичної галузі.
1.

Виявлено основні передумови, що обумовлюють формування

особливостей архітектури медичних закладів:
- функціональні, що залежать від загального рівня науково-технічного
прогресу, зокрема медичної науки, ступеню диференціації медичних
спеціальностей, технологічного рівня обладнання та форм надання
медичної допомоги;
- соціальні передумови – такі, як соціально-економічні умови
формування потреби у певному виді медичної допомоги та
диференціація простору з урахуванням соціальних взаємозв’язків і
функціонального наповнення;
- архітектурно-містобудівні, до яких належать регіональні природнокліматичні, геополітичні та географічні умови, вибір прийомів
просторової організації, у т.ч. перетікання містобудівної основи у
формоутворюючі компоненти; комунікація – розвиток простору, як
транзитного шляху по горизонталі та по вертикалі, в контексті із
містобудівною основою та функціональними потребами;
- історико-культурні–планування та будівництво медичних об’єктів із
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врахуванням історичного характеру оточуючої забудови та за умов
збереження та дбайливого використання історично-архітектурної
спадщини та, ширше, врахування місцевого культурного середовища;
- будівельно-технологічні, які пов’язані із впровадженням нових
технологій у проектування та будівництво та забезпеченням умов для
використання нових медичних технологій.
Визначено загальні принципи формування архітектури медичних

2.
закладів:

- містобудівні принципи: територіальної доступності та врахування
існуючої містобудівної ситуації;
-

архітектурно-естетичні принципи: композиційної єдності об’єкту,
відповідності

архітектурно-просторовому

середовищу,

підпорядкування формоутворення елементів комплексу загальному
контексту композиції, соціо- та антроповідповідності архітектурного
рішення;
- конструктивно-технічні та технологічні принципи: технологічного
вдосконалення, ресурсозбереження, оптимізації

експлуатаційних

витрат ( у т.ч. за рахунок використання нових будівельних
технологій), санітарно-екологічної стійкості;
- функціональні
функціональної

та

об'ємно-планувальні

системи

в

принципи:

об'ємно-просторову,

проекції
принцип

технологічного зонування на "чисті" та "брудні" зони та контролю
зв’язків між ними; принцип раціоналізації графіків руху(пацієнтів,
медперсоналу, відвідувачів, а також переміщення ліків, обладнання та
матеріалів).
3.

Виявлено фактори та проаналізовано вимоги, які визначають

розташування у забудові міста, об’ємно-планувальну організацію та
зовнішній архітектурний виглядмедичного закладу. До основних впливових
факторів

відносяться:

медичні

технології,

соціально-економічні

та

містобудівні умови, архітектурно-художні напрями та будівельні технології.
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Рівень медичних технологій та вплив соціальних умов разом створюють
вимоги медичної галузі до архітектури об’єктів медичного призначення, що,
відповідно, формує типологію медичних закладів, тобто сукупність
структурно-функціональних схем, характерних для даного періоду.
На основі існуючої класифікації будівель та споруд за

4.
стильовими

архітектурними

напрямками

запропоновано

класифікацію

архітектурної стилістики медичних закладів Харкова, що були побудовані з
часів заснування міста до сьогодення:
- виникнення та формування міста (1654-1765 рр.) – медичні заклади на
основі типології традиційного українського житла;
- Харківське намісництво та губернський період (1765-1869 рр.) –
медичнізакладибудуються у стиліукраїнськогобароко (лікарня на території
Харківського

колегіуму).

З

1811

р.

медичнізакладибудуються

у

класицистичномустилі (Сабурова дача);
- формування капіталістичних відносин (1869-1917 рр.) – медичні
заклади будуються із застосуванням різноманітних стильових напрямків,
нерідко у еклектичному їх поєднанні. Виникають будівлі у неостилях:
«неоготика» (тубдиспансер по вул. Сумській, 52), «неоренесанс» (НДІ
дерматології та венерології на вул. Благовіщенській, 17, «неокласицизм»
(Миколаївська

лікарня

просп.

Московський),

«неросійський

стиль»

(Міщанська богадільня на вул. Холодногірській). Широко представлені
будівлі

у

раціоналістичному

напрямку

«цегляного

університету по вул. Трінклера). На поч. ХХ ст.

стилю»

(клініки

широко представлений

стиль модерн, зокрема його конструктивна версія (офтальмологічна лікарня
по вул. О. Гончара);
- столичний період (1918-1934 рр.) – панування конструктивізму
(Інститут гігієни праці по вул. Трінклера) та одночасно спорадичне
звернення до класичних форм (Робітнича поліклініка на Московському
просп.);
-

період

післявоєнного

відновлення

(1943-1950

рр.)

–
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застосуваннятріумфальної післявоєнної стилістики (до 1953 р. головний
корпус Медичного університету на просп. Леніна), та перехід в кінці 1950-х
рр. до індустріальної архітектури;
- завершення формування Харківської агломерації (1951-1991 рр.) –
методи масового будівництва, розповсюдженняіндустріальноїархітектури.
(вул.Дарвіна, 8; вул. Луї Пастера, 2; пров. Балакірєва, 4);
-

період

незалежності

закладибудуються

та

України

(1992-2015

реконструюються

у

рр.)

–

медичні

вільнійстилістиці.

Сучасна

індустріальна архітектура (вул.Камська, 1; пров. Воробйова, 4).
Запропоновано структурну модель, що розкриває механізм

5.

формування морфологічних особливостей архітектури медичних закладів.
Вона складається з трьох блоків.
Перший з них – характеристика включення медичного закладу у
систему міста. Головним її аспектом є особливості території медичних
закладів.
Другий блок характеризує архітектурну композицію медичного
закладу, де головними аспектами виступають об’єм та простір. Загальний
зовнішній вигляд медичного закладу формується композицією об’ємів та
просторів,

архітектонікою,

використанням

різних

видів

членування,

архітектурними деталями та декором, специфічними для певного стильового
напряму.
Третій

блок

складають

об'ємно-просторова

та

функціонально-

планувальна структура медичного закладу. Тут головним аспектом є
планувальні

одиниці

(планувальний

різних

осередок

рівнів

об'ємно-планувальної

→планувальна

група

організації

→функціонально-

планувальний блок→відділення→група відділень→медичний заклад→міське
оточення).
6.

Виявлено

циклічний

характер

еволюції

архітектурно-

планувальних особливостей медичних закладів на кожному з основних етапів
розвитку галузі – від невеликих закладів із застосуванням простих
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композиційних прийомів на початку кожного циклу, через збільшення
розмірів, застосування більш різноманітних композиційних прийомів та
ускладнення форми генплану в середині циклу, аж до нового зменшення
розмірів та масштабу медичних закладів, але вже на іншому технологічному
рівні, наприкінці кожного з циклів. Описано також відповідні зміни у
взаємодії медичних комплексів з планувальним каркасом міста.
7.

Визначено специфічні регіональні особливості формування

архітектури медичних закладів Харкова:
- особливості зовнішніх впливів: зв’язки переважно адміністративнонормативного змісту зі столицями, при плідних творчих впливах з
боку архітектурних шкіл Санкт-Петербургу та європейських країн,
здебільшого Німеччини;
- особливості поєднання національних та європейськихтрадицій з
місцевими, в умовах регіонального культурного поля, які на поч. ХХ
ст. та протягом столичного періоду забезпечили лідируючі позиції
харківської

школи

проектування

медичних

закладів

у

загальнонаціональному масштабі;
- особливість процесу розвитку, що полягає у циклічності змін
структури медичних закладів і комплексів в рамах кожного з
послідовних етапів еволюції системи медичних установ Харкова .
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Рис. В.1. Хата на вул.Валеріанівській,
73. Знесена на початку 1920-х рр. [85,
с.8]

Рис. В.2. Основні варіанти
планіровки українського житла.
Умовні позначки: 1 – хата; 2 –
хатина; 3 – кухня-їдальня; 4 –
світлиця;
5 – сіни; 6 – комора [122, с.78]

Рис. В.3. Зовнішній вигляд
Слобожанського будинку [122, с.78]

Рис. В.4. Харківський Колегіум.
ХVІІ ст. Графічна реконструкція
А.Ю. Лейбфрейда [85, с.137]

Рис. В.5. Будинок по вул.Карла Маркса, 21 (фото фасаду),
план 1-го поверху (Авторські матеріали)
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Рис. В.6. Фото фасаду головного корпусу Сабурової Дачі по вул.Академіка
Павлова, 46 (Авторське фото)

Рис. В.7. Фасад та поверховий план
головного корпусу [62, с.2]

Рис. В.8. Поверховий план головного
корпусу Сабурової Дачі по
вул.Академіка Павлова, 46 [62, с.2]

Рис. В.9. Будинок «казенной» аптеки Слобідськоукраїнського Приказу
громадського опікування (сучасний вигляд) та поверховий план 1-го поверху
(Авторські матеріали)
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Рис. В.10. Будівля дивізійного
шпиталю [128]

Рис. В.11. Фасади будівель
Харківського університету до 1835 р.
[137, с. 142]

Рис. В.12. Плани будівель (1 поверх) Рис. В.13. Плани будівель (2 поверх)
Харківського університету до 1835р. Харківського університету до 1835 р.
[137, с. 143]
[137, с. 143]

Рис. В.14. Зовнішній вигляд
головного корпусу Харківського
університету [128]

Рис. В.15. Генеральний план
Харківського університету: 1 – старий
корпус, 2 – корпус з університетською
церквою , 3 – хімічний корпус, 4 –
фізичний корпус[137, с. 112]
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Рис. В.16. Зовнішній вигляд нового
корпусу з бібліотекою Харківського
університету (Авторські матеріали)

Рис. В.17. Поверховий план нового
корпусу з бібліотекою Харківського
університету [137, с. 112]

Рис. В.18. Фото початку ХХ ст.
Клініка та лабораторія медичного
факультету [128]

Рис. В.19. Фото початку ХХ ст.
Олександрівської лікарні [128]

Рис. В.20.Миколаївська лікарня,
фото початку ХХ ст. [128]

Рис. В.21.Генеральний план ділянки
Миколаївської лікарні [61, с.2]
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Рис. В.22.Поверховий план 1-го
поверху Миколаївської лікарні :
А – аптека, ДВ – кімната чергового
лікаря, КК – контора, СФ – кімната
старшого фельдшера, КСВ – кабінет
лікаря, АА – палати для хворих, сприймальний покій, д – цейхгауз, к –
кімната кастелянші[61, с.3]

Рис. В.23. Поверховий план 2-го
поверху Миколаївської лікарні :
аа – палати для хворих, в –
стерилізаційна, с – операційна, д –
перев’язочна[61, с.3]

Рис. В.24. Ізоляційний барак №1
Миколаївської лікарні [61, с.5]

Рис. В.25. Поверховий план лікарні
М.Х.Гельферіха: аа – палати для
хворих, в – вестибюль, с – кімната для
швейцара, d – кладова, e – кімната
надзиральниці, f – кімната чергового
фельдшера, к – кабінет лікаря, mm –
рентгенівський кабінет, nn –
водолікарня, p – електролікарня, qq –
лабораторія [56, с.4]
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Рис. В.26. Фото фасаду будинку по
вул.Пушкінській, 94 (Авторські
матеріали)

Рис. В.27. Поверховий план будинку
по вул.Пушкінській, 94 (Авторські
матеріали)

Рис. В.28. Фото фасаду будинку по
Рис. В.29. Поверховий план будинку
просп. Московському, 37 (Авторські по просп. Московському, 37
матеріали)
(Матеріали інвертаризації)

Рис. В.30. Сучасний вигляд будинку
по вул.Чернишевській, 7/9
(Авторські матеріали)

Рис. В.31. Проект фасаду (арх.Ловцов
М.І.) по вул.Чернишевській, 7/9 [115,
с. 78]
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Рис. В.32.Сучасне фото фасаду
Клінічного пологового бунику №5
(кол.Олександрівскої лікарні)
(Авторські матеріали)

Рис. В.33. Поверховий план
Клінічного пологового бунику №5
(кол.Олександрівскої лікарні) [58, с. 3]

Рис. В.34.Сучасне фото Клінічного
пологового бунику №5
(кол.Олександрівскої лікарні)
(перехід до іншого корпусу)
(Авторські матеріали)

Рис. В.35.Сучасне фото вхідної групи
Клінічного пологового бунику №5
(кол.Олександрівскої лікарні)
(Авторські матеріали)

Рис. В.36. Креслення Казакова фасад Голицинської лікарні (м.
Москва) [27, с.43]

Рис. В.37. Генеральний план
Голіцинської лікарні (м.Москва) [27,
с.43]
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Рис. В.38. Поверховий план
Голіцинскої лікарні (м.Москва) [27,
с.43]

Рис. В.39. Фасад (проект арх.
Стрижевського Г.Я., 1874 р.) [128]

Рис. В.40. Фото фасаду будинку по
вул. Сумській, 52 (Авторські
матеріали)

Рис. В.41. Фото будинку по вул.
Ольмінського,11 (Авторські
матеріали)

Рис. В.42. Фото початку ХХ ст.
будинку по вул. Ольмінського,11
[128]

Рис. В.43. Поверховий план будинку
по вул. Ольмінського,11 (Авторські
матеріали)
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Рис. В.44. Будинок по майдану
Рис. В.45. Будинок по пров.
Фейербаха, 12 (Авторські матеріали) Воробьова, 8 (Авторські матеріали)

Рис. В.46. Фасад будинку
анатомічного театру по пров.
Воробйова, 8 [128]

Рис. В.47. Поверховий план 2-го
поверху будинку анатомічного театру
по пров. Воробйова, 8 (Авторські
матеріали)

Рис. В.48. Фото 1930 років будівлі
Рис. В.49. Фото початку ХХ ст.
медичного факультету Університету факультетської хірургічної клініки
по вул. Сумській, 41. Зруйнований у Харківського університету [76, с. 118]
війну 1941-1945 рр. [80, с. 147]
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Рис. В.50. Фото початку ХХ ст.
факультетської офтальмологічної
клініки Харківського університету
[76, с. 118]

Рис. В.51. Фото початку ХХ ст.
факультетської терапевтичної клініки
Харківського університету [76, с. 118]

Рис. В.52. Загальна схема
«клінічного містечка» (Авторські
матеріали)

Рис. В.53. Поверховий план
гінекологічної клініки (Авторські
матеріали)

Рис. В.54. Сучасний вигляд
гінекологічної клініки (тепер Центр
генетики) на території «Клінічного
містечка» по просп. Правди, 5
(Авторські матеріали)

Рис. В.55. Сучасний вигляд
хірургічної клініки (тепер пологовий
будинок №4) на території «Клінічного
містечка» по просп. Правди, 5
(Авторські матеріали)
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Рис. В.56. Євангелічна жіноча
лікарня (м.Санкт-Петербург)
(Авторські матеріали)

Рис. В.57. Євангелічна жіноча лікарня
– портал входу (м.Санкт-Петербург)
(Авторські матеріали)

Рис. В.58. Проект фасаду будівлі Харківської міщанської богадільні по
вул.Володарського, 22 (архівні документи 1912 р.) [53, с.3]
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Рис. В.59. Фото початку ХХ ст.
Харківської міщанської богадільні
[54, с.3]

Рис. В.60. Поверховий план, переріз
та схема розміщення будівлі
Харківської міщанської богадільні по
вул.Володарського, 22 (архівні
документи 1912 р.) [55, с.3]

Рис. В.61. Сучасний вигляд будинку
по вул. Володарського, 22 (Авторські
матеріали)

Рис. В.62. Поверховий план будинку
по вул. Володарського, 22 (Авторські
матеріали)
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Рис. В.63. Фото фасаду будинку по
вул. К.Маркса, 17 (Авторські
матеріали)

Рис. В.64. Поверховий план Науководослідного інституту дерматології та
венерології по вул. К.Маркса, 17[52,
с. 6]

Рис. В.65. Фрагмент інтер’єру
будинку по вул. К.Маркса, 17.
Центральна розетка стелі (Авторські
матеріали)

Рис. В.66. Фрагмент інтер’єру
будинку по вул. К.Маркса, 17.
Оформлення кута між стелею та
стіною (Авторські матеріали)
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Рис. В.67. Фото фасаду будинку
по вул.Іванова, 26/28 (Авторські
матеріали)

Рис. В.68. Поверховий план будинку
по вул.Іванова, 26/28 (Авторські
матеріали)

Рис. В.69. Фото фасаду Науководослідного інституту мікробіології,
вакцин і сироваток
ім. І. І. Мечникова (Авторські
матеріали)

Рис. В.70. Проект генерального плану
забудови майданчику по
вул.Пушкінській [151, с.74]

Рис. В.71. Проект фасаду Харківського медичного товариства, 1911-1913 рр.
арх. О.М. Бекетов [151, с.75]
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Рис. В.72. Переріз вздовж головної
осі Харківського медичного
товариства, 1911-1913 рр. арх. О.М.
Бекетов [151, с.75]

Рис. В.73. Поверховий план 1 поверху
Харківського медичного товариства,
1911-1913 рр. арх. О.М. Бекетов [151,
с.75]

Рис. В.74. Міська очна лікарня ім.
профессора Л.Л.Гіршмана на
Москалівці, фото початок ХХ ст.
[128]

Рис. В.75. Поверховий план будинку
по вул. Жовтневої Революції, 55а
(Авторські матеріали)

Рис. В.76. Будинок Вищих
Медичних курсів по вул.
Мироносицькій, 92 [80, с. 155]

Рис. В.77. Поверховий план Вищих
Медичних курсів по вул.
Мироносицькій, 92 [80, с. 155]
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Рис. В.78. Сучасний вигляд Першої
залізничної клінічної лікарні на
майдані Фейєрбаха (Авторські
матеріали)

Рис. В.79. Поверховий план 2-го
поверху Першої залізничної клінічної
лікарні на майдані Фейєрбаха
(Авторські матеріали)

Рис. В.80. Схема розміщення
Удільницької психіатричної лікарні
(м.Петербург) [117, с. 326]

Рис. В.81. Фото будівлі медичного
закладу по вул. Чернишевській, 20
(колишній будинок А.І. Лихолета),
арх. Гингор С.Г. (при участі Велічко
В.В., 1904 р.)

Рис. В.82. Фото будинку по вул.
Римарській, 28 (Авторські
матеріали)

Рис. В.83. Поверховий план 2-го
поверху будинку по вул. Римарській,
28 (Авторські матеріали)
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Рис. В.84. Фото будинку очної
лікарні по вул.О.Гончара, 5,
сучасний вигляд (Авторські
матеріали)

Рис. В.85. Поверховий планбудівлі
очної лікарні ім. Л.Л.Гіршмана
(Авторські матеріали)

Рис. В.86. Фото будинку по
вул.Пушкінській, 57 (Авторські
матеріали)

Рис. В.87. Поверховий план будинку
по вул.Пушкінській, 57 (Авторські
матеріали)

Рис. В.88. Фото - сучасний вигляд
будівлі по вул. Червоножовтневій,
41 (Авторські матеріали)

Рис. В.89. Поверховий план 2-го
поверху будівлі по вул.
Червоножовтневій, 41[59, с. 2]
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Рис. В.90. Сучасний вигляд
інституту ортопедії і травматології
імені проф. М.І. Сітенка по вул.
Пушкінській, 80-82 (Авторські
матеріали)

Рис. В.91. Поверховий план 2 поверху
інституту ортопедії і травматології
імені проф. М.І. Сітенка по вул.
Пушкінській, 80-82 (Авторські
матеріали)

Рис. В.92. Сучасний вигляд будинку
по вул. Полтавський шлях, 47/49
(Авторські матеріали)

Рис. В.93. Поверховий план будинку
по вул. Полтавський шлях, 47/49
(Авторські матеріали)

Рис. В.94. Фото пологового будинку
№2 ім.М.Х.Гельферіха (сучасний
вигляд) (Авторські матеріали)

Рис. В.95. Поверховий план 1-го
поверху пологового будинку №2 ім.
М.Х. Гельферіха (сучасний вигляд)
(Авторські матеріали)
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Рис. В.96. Сучасний вигляд будинку
приватної лікарні по вул.
Петровського, 23 (Авторські
матеріали)

Рис. В.97. Поверховий план 2-го
поверху будинку приватної лікарні по
вул. Петровського, 23 [60, с. 3]

Рис. В.98. Сучасний вигляд будинку
по вул. Пушкінській, 7 (Авторські
матеріали)

Рис. В.99. Поверховий план 1-го
поверху будинку по вул. Пушкінській,
7 (Матеріали інвентаризації)
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ДОДАТОК Г
ІЛЮСТРАЦІЇ ДО РОЗДІЛУ 3
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Рис. Г.1. Фото фасаду Робітничої
полікліники (фото1940 р.) [128]

Рис. Г.2. Фасад, поверховий план,
переріз, схема розташування
Робітничої полікліники [128]

Рис. Г.3. Фото центрального
вестибюлю поліклініки 1927 р.
Робітничої полікліники [128]

Рис. Г.4. Сучасний вигляд будівлі по
просп.Московському, 195-197
(Авторські матеріали)

Рис. Г.5. Фото будинку
Рентгенакадемії по вул.
Пушкінській [128]

Рис. Г.6. Схема розміщення будинку
Рентгенакадемії (тепер НДІ
Медрадіології)
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Рис. Г.7. Фото НДІ ендокринології
по вул. Артема, 10/12 (Авторські
матеріали)

Рис. Г.8. Фото центрального входу НДІ
ендокринології по вул. Артема, 10/12
12 (Авторські матеріали)

Рис. Г.9. Фото з боку Полтавського
шляху Міської клінічної лікарні
№24 (поліклінічне відділення)
Полтавський шлях, 34 (Авторські
матеріали)

Рис. Г.10. Поверховий план 1 поверху
Міської клінічної лікарні №24
(поліклінічне відділення) Полтавський
шлях, 34 (Авторські матеріали)

Рис. Г.11. КЗОЗ «Харківська міська
поліклініка №22» (фото 1944 р.)
[128]

Рис. Г.12. Поверховий план 1 поверху
будівлі по вул. Жовтневої революції ,
59 (Авторські матеріали)

196

Рис. Г.13. Сучасний вигляд будівлі
по вул. Жовтневої революції , 59
(Авторські матеріали)

Рис. Г.14. Схема розміщення
Жовтневої революції , 59

Рис. Г.15. Інститут гігієни праці
фото з боку вул. Трінклера
(Авторські матеріали)

Рис. Г.16. Поверховий план 1 поверху
Інститут гігієни праці (Авторські
матеріали)

Рис. Г.17. Сучасний вигляд будівлі
ХНМУ по просп. Леніна, 4
(Авторські матеріали)

Рис. Г.18. Поверховий план ХНМУ по
просп. Леніна, 4 [76, с. 352]
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Рис. Г.19. Фото фасаду Медичного
інституту по просп. Леніна, 4 (1960
роки) [128]

Рис. Г.20. Поверховий план 1 поверху
будинку по Іванова, 26/28 (Авторські
матеріали)

Рис. Г.21. Боковий та торцевий
Рис. Г.22. Торцевий фасад будинку по
фасади будинку з прибудовою по
Іванова, 26/28 (Авторські матеріали)
Іванова, 26/28 (Авторські матеріали)

Рис. Г.23. Фото міської поліклініки Рис.Г.24. Фото міської поліклініки №1
№6 по просп. П’ятдесятиріччя
по просп. Тракторобудівників, 105
ВЛКСМ, 56-Б (Авторські матеріали) (Авторські матеріали)
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Рис. Г.25. Типовий проект будівлі
поліклінік на 1200 відвідувань
ЦНДІЕП , фасад (Авторські
матеріали)

Рис. Г.26. Типовий проект будівлі
поліклінік на 1200 відвідувань
ЦНДІЕП,поверхові плани 1-го, 2-го
поверхів (Авторські матеріали)

Рис. Г.27. Фото інституту грудинної
та серцевої хірургії по
пров. Балакірєва, 4 (Авторські
матеріали)

Рис. Г.28. Типовий поверховий план
інституту грудинної та серцевої
хірургії по
пров. Балакірєва, 4 (Авторські
матеріали)

Рис. Г.29. Аерофотозйомка
комплексу по Балакірєва, 4

Рис. Г.30. Лікарня швидкої та
невідкладної допомоги №4 по пров.
Балакірєва (Авторські матеріали)
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Рис. Г.31. Станція швидкої медичної Рис. Г.32. Станція швидкої медичної
допомоги по вул. Пирогова, 4
допомоги по вул. Пирогова, 4,
(Авторські матеріали)
поверхові плани 1, 2 поверхів
(Авторські матеріали)

Рис. Г.33. Кардіологічний центр
Рис. Г.34. Кардіологічний центр
Лікарні №31 по просп. Постишева, 4 Лікарні №31 по просп. Постишева, 4 ,
(Авторські матеріали)
поверховий план 2 поверху
(Авторські матеріали)

Рис. Г.35. Медико-санітарна частина Рис. Г.29. Поліклініка міської клінічної
вул. Героїв Сталінграду (Авторські лікарні №1 по вул. Полтавський шлях
матеріали)
153 (Авторські матеріали)
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Рис. Г.37. Типовий проект будівель
поліклінік на 850 відвідувань –
фасад (Авторські матеріали)

Рис. Г.38. Типовий проект будівель
поліклінік на 850 відвідувань поверхові плани 1 та 2 поверхів
(Авторські матеріали)

Рис. Г.39. Міська дитяча поліклініка Рис. Г.40. Міська дитяча поліклініка
№6 по вул. Луї Пастера, 2
№14 по вул.Людвіга Свободи, 48
(Авторські матеріали)
(Авторські матеріали)

Рис. Г.41. Типовий проект дитячої
поліклініки на 480 відвідувань –
фасад (Авторські матеріали)

Рис. Г.42. Типовий проект дитячої
поліклініки на 480 відвідувань поверхові плани 1-го та 2-го поверхів
(Авторські матеріали)
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Рис. Г.43. Фото Студентської
обласної поліклініки №20 по вул.
Дарвіна, 8 (Авторські матеріали)

Рис. Г.44. Поверховий план 1 поверху
Студентської обласної поліклініки по
вул. Дарвіна, 8 (Матеріали
інвентаризації)

Рис. Г.45. Пологовий будинок №4
по Салтівському шосе, 264
(Авторські матеріали)

Рис. Г.46. Пологовий будинок №4 по
Салтівському шосе, 264, типовий
поверховий план (Авторські
матеріали)

Рис. Г.47. Обласний будинок дитини Рис. Г.48. Обласний будинок дитини
№3 по вул.Корчагінців, 44
№3 по вул.Корчагінців, 44 ,
(Авторські матеріали)
поверховий план 1 поверху
(Матеріалиінвертаризації)
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Рис. Г.49. Корпус хоспіса по вул. Рис. Г.50. Корпус хоспіса по вул.
Академіка Павлова, 46 (Авторські Академіка Павлова, 46 – схема
матеріали)
розміщення
(Матеріали
технічної
інвентаризації)

Рис. Г.51. Міська багатопрофільна Рис. Г.52. Плани головного корпусу 1
лікарня №17 (Авторські матеріали) поверху, корпусу В 2-го та 3-то
поверхів (Авторські матеріали)
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Рис. Г.53. Спеціалізована медико-санітарна частина № 13 (Авторські
матеріали)

Рис.
Г.54.
Приватний Рис. Г.55. Приватний стоматкабінет на
стоматологічний кабінет на першому першому поверсі вул. Героїв Праці, 29
поверсі вул.Камська, 1 (Авторські (Авторські матеріали)
матеріали)
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Рис. Г.56. Медичний центр по вул. Рис. Г.57. Медичний центр по вул.
Воробйова, 4 (Авторські матеріали) Воробйова, 4, фасад та план 1 поверху
(Авторські матеріали)

