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Регіоналізм – це напрямок розвитку архітектури який базується на
ідеях національної винятковості і самобутності. Становлення регіоналізму доводиться на 50-ті рр. ХХ століття і пов’язане з естетичним відторгненням знеособленого геометризма modern movement, що призвело до
пошуку своєї ідентичності ряд країн, в яких народилась перша хвиля регіоналізму, а саме: країни Скандинавії (А. Аалто), Бразилія (О. Німеєр) та
Японія (К. Танге) .
Мета роботи полягає у виявленні основних проявів регіоналізму та
його основних рис у архітектурі 2-ї пол. ХХ ст. Питанню національної самоідентифікації архітектури в даний час в усьому світі не випадково приділяється підвищена увага. Епоха глобалізації стирає кордони не стільки
між національними проявами архітектури, але і між національними культурами в цілому, так що пошуки шляхів збереження особливого в архітектурі різних країн і регіонів стають сьогодні все більш актуальними.
Регіоналізм в архітектурі проявляється в різних напрямках, що відповідають глибині переробки вихідного матеріалу. Акцентування уваги
на різних аспектах призводить до появи різних стратегій в руслі регіональної архітектури, зокрема, це: відтворення «духу місця»; реконструкція і ревіталізація історичного об’єкта; сучасна інтерпретація народної і
традиційної архітектури; переосмислення традиційних технологій при
створенні сучасних інженерних рішень; натхнення місцевою природою;
використання історичних образів, орнаментів, зображень як мотивів для
натхнення; винахідливе використання традиційних матеріалів; натхнення
традиційними заняттями, промислами.
У 1980-90-ті рр. з’являється друга хвиля прояву самоосмислення у
країнах Близького Сходу та країнах Перської затоки. Одночасно в Японії
у цьому напрямку працють Т. Андо, Арата Ісодзакі, Тойо Іто, Шигеру Бан
та інші.
Можна зробити висновок, що регіональний стиль має великий потенціал розвитку та різні неповторні прояви, що сприяє набуттю ідентичності
споруд тих чи інших країн та народів.
Список літератури
1. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века —М.: Изд-во АСВ,
2001. – 200 с., илл. 2. Аскаров Ш. Д. Метаморфозы регионализма // Архитектура Запада. Модернизм и постмодерн. – М.: Стройиздат, 1986.
3. Аскаров Ш. Д. Регион-пространство-город. - М., 1988.
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Різноманітність сучасної типології візитор центрів
Візитор центри (далі ВЦ) туристського сервісу є важливими елементами
сучасної системи туризму. Ця типологія не нова, інформаційні центри існували
раніше у якості об’єктів тільки для надання інформації туристам, що не мали доступу до мережі Інтернет. Однак, сьогодні у боротьбі країн за туристів виникли нові
завдання, які потребують насичення ВЦ додатковими функціями.
Проблематика роботи: сформувати основні групи типології ВЦ для туристів,
що відповідають сучасним потребам міст, туристів та громадян.
Серед типологічного різноманіття ВЦ, можна виділити три основні групи:
центри які обслуговують заходи або події, які обслуговують певне туристичне місце або локацію, ВЦ для споглядання. Перша група розглянута на прикладі ВЦ,
побудованого для Milano EXPO 2015 від Scandurrastudio. Центральна площа задумана як порожній простір, в якому можуть проходити різного роду заходи. Зовні павільйони спеціально спроектовані для розміщення різних видів засобів комунікації: банери, прапори і світлова графіка можуть змінюватися час від часу на
підтримку різних заходів. Друга група розглянута на прикладі ВЦ Jianamani архітектурного бюро TeamMinus. Юйшу є шанованим релігійним центром тибетців.
Але Jianamani обслуговує як відвідувачів, так і місцеву громаду. Для відвідувачів
та паломників він надає інформацію про Jianamani та його історію, доповнену
оглядом навколишніх історичних об’єктів. Для місцевих жителів Юйшу він надає
поштове відділення, клініку, громадські туалети і невеликий дослідницький архів,
тобто додається ще соціально-корисна функція центру.
Третя група належить центрам для споглядання. Головна ідея Yunyang
Riverfront у Чунцині) – створити штучний мис задля споглядання за великою панорамою річки, на березі якої знаходиться центр. Центр перш за все виконує функцію інформування, однак саме можливість відпочити від тісної забудови міста та
насолодитися видовищем – новий підхід у розробці туристичних ВЦ.
Розглянуті приклади демонструють, що функціональне наповнення, образна
виразність і навіть розмір ВЦ залежать від того туристичного направлення, який
ВЦ обслуговує. Актуальність туризму в сучасному світі тільки зростає і пропонує
все нові форми. Тому типологія ВЦ буде і надалі розвиватися, бо кожна типологічна група завжди буде направлена на обслуговування конкретної форми туризму.
Список використаних джерел:
1. Milano EXPO 2015 Info Point Winning Proposal. Archdaily.
URL: https://www.archdaily.com/350962 (дата звернення: 06.11.2020)
2. Jianamani Visitor Center. Archdaily. URL: https://www.archdaily.com/772575
(дата звернення: 06.11.2020)
3. Yunyang Riverfront Visitor Center in Chongqing. Archdaily.
URL: https://www.archdaily.com/950896 (дата звернення: 06.11.2020)
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Архітектура Харкова вражає своєю різноманітністю, що спонукає до
дослідження її витоків. Тому ця тема виникла у зв’язку з аналізом художньої особливості фасадів харківських вулиць, а саме, щодо появи в Харкові органічного модерну, якому належить провідна роль у впізнаваності
художнього образу міста. В дослідженні розглянуто, як на початку ХХ ст.
поширення на схід Європи урбаністичної концепції «місто-сад» привело
харківських зодчих до творчих пошуків флористичних мотивів в декоруванні фасадів, які досі створюють особливу естетику міста.
На початку ХХ ст. ідеї «нового мистецтва» У. Моріса [1] та пізніше
концепція «міста-саду» Е. Говарда [2] спонукали архітекторів до відтворення природності та людності міського оточення. Прагнення до створення міської садиби як ідеалу міста [3], де провідну роль відіграє саме
сад, стало головною темою не тільки урбаністики, а й вишуканого декорування фасадів міських садиб. Така озеленена ілюзія «міста-саду» з’явилася в Харкові у алебастрових рослинних орнаментах будівель О. М.
Гінзбурга: прибутковий дім Диканського (вул. Сумська, 98) та прибутковий
дім Селіванова (вул. Пушкінська, 19) [4]. Далі ця тема була продовжена
В. М. Покровським на фасаді будинку Жирардівської мануфактури (вул.
Університетська, 8) та яскравим наголосом майстерно виконаного майолікового панно на фасаді будівлі Харківського училища К. М. Жуковим
(вул. Мистецтв, 8).
Сьогодні Харків, поки що не втративши архітектуру модерного часу,
продовжує дивувати фасадними мотивами райських дерев, квітів, соняшників, яблук тощо. Цей широкий пласт виразних архітектурних ансамблів
започаткував слобожанський український модерн, що продовжив ідеї європейських митців початку ХХ ст. у національній парадигмі. Література:
1. Адамс С. Движение искусств и ремесел : путеводитель по стилю.
Москва : Радуга, 2000. 128 с.
2. Диканський М. Жилищная нужда. Зодчий, 1907. № 32. С. 334–
339.
3. Клімашевський А. Керамічний фасад міста як автограф Івана
Левинського. Керамічний код Івана Левинського в естетичному вимірі
українця кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Харків : Раритети України, 2020. С. 95-105.
Акмен І. Р., Лопатько В. М. О. М. Гінзбург: дискурс по сторінках архітектурного модерну Харкова, просвіта та творче кредо. Науковий вісник
будівництва, 2018. № 1 (91). С. 36-45.
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Теоретичні ідеї Ле Корбюзьє у пізній період
його творчості
Ле Корбюзьє - архітектор, художник, дизайнер, творець ряду теоретичних концепцій. Свій ранній творчий шлях він слідував ідеям очищення
архітектури, використання простих архетипових форм і сформулював свої
5 принципів «сучасної архітектури». Корбюзьє вважав, що всі люди рівні у
своїх потребах, кожен має право на однакову кількість сонця, повітря, квадратних метрів, а звідси і формула «будинок - машина для житла».
Але, в пізній період своєї творчості, який умовно можна назвати
«періодом бруталізму», майстер змінює цю концепцію і радикально оновлює свій стиль. Аналізуючи пізній період творчості Ле Корбюзьє, хочеться
з’ясувати причини такого несподіваного перелому, які цінності він ставить
на перший план, якими новими прийомами архітектури користується, як
на це реагує світ.
У 1950 - 1965 рр. майстер уникає аскетизму і пуристичної стриманості
своїх колишніх творінь, його почерк схиляється до багатства пластичних
форм, архітектура набуває більш індивідуальних відтінків і стає більш
знаковою і символічною. Основною причиною таких рішучих змін стали
повоєнна відбудова і перегляд соціальних цінностей, серед яких головними стали демократія, парламентаризм і роль людини. У цей період Корбюзьє виконує ряд великих проектів в Чандигархі (будівлі Секретаріату,
Палацу Правосуддя і Асамблеї), Ахмадабаді (музей, будівля текстильної
асоціації), в Марселі будує Житлову одиницю, в Роншані капелу і багато
інших. Його стиль стає агресивним, він оголює бетон, зберігає відкритими сліди грубої опалубки, але одночасно починає застосовувати складні
по геометрії пластичні форми, працює над пропорціями. Суспільство не
відразу сприйняло ці зміни, але з часом, вони принесли майстру ще більшу славу.
Ле Корбюзьє - великий реформатор, якому вдалося протистояти не
тільки консервативному академізму, але переглянути власні погляди і переконання. В останній період своєї творчості він частково пішов від своїх
раціоналістичних принципів, переосмислив своє ставлення до людини і
її ролі в архітектурі та розробив систему Модулор, яка дозволила йому
створювати об’єкти не просто монументальні, а й масштабні людині.
Перелік посилань:
1. Мастера архитектуры об архитектуре. М.: Стройиздат, 1972.
Кипина Ж. Ле Корбюзье – гениальный новатор в современной архитектуре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://losko.ru/
lecorbusier-biography/ - Дата доступа: 15.10.2020
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Наявність та важливість вміння застосовувати знання, які здобуті в
процесі навчання, є безперечними. Тому була здійснена спроба проаналізувати проект Комерційного інституту, який визвав велику цікавість
з точки зору історії створення, стилістики та композиції. Проект було підготовлено архітектором А.Н. Бекетовим к закритому конкурсу (1888-89).
Будівництво почалося навесні 1914 р., тривало під час війни і закінчилося влітку 1916 р. варіантом спрощеним – з великими відступами від
затвердженого проекту. Комерційний інститут зараз – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
(м. Харків, вул. Алчевських, 44). Це триповерхова будівля, яка за супроводжуючими документами витримана в «стилі Palladio». Але, за стильовими ознаками проект можна поділити на три частини – за ризалітами.
Лівий перспективний з аркадою та трьочотвертними колонами на два
поверхи, тімпаном з барельєфом та акротеріями – образ вілли пізнє
відродження. Правий – образ трьохярусного венеційського палаццо епохи пізнього ренесансу. Центральний має натяки на стиль модерн, який
народжувався в той час. Тому треба зазначити, що проект Комерційного
інституту стилістично – еклектика, зміщання різних стилів, тим біль, що
сам арх. Бекетов був еклектиктиком за освітою та духом. Композиційний
аналіз проекту показав, що при формуванні фасаду було використано
ряд класичних пропорційних систем: золотий перетин та похідні від нього.
А ще в будівлі багато новаторських знахідок, найбільш значні – поточні
аудиторії на 250 осіб кожна на другому і третьому поверхах відповідно.
Новий конструктивний прийом перекриття цих аудиторій, який дав їм чудові акустичні властивості, за методом акустика Ф.Р. Ватсона.
Інформація до дослідження (головний фасад будівлі, плани підвального, 1-3 поверхів, пояснювальна записка до проекту) були надані Центральним державним науково-технічним архівом України в місті Харкові.
Використані джерела:
1. Грубе Г.-Ф., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам:
навч. посіб. Москва, 2003. 215 с.
2. Плотичер Е.А. Слово о рідном місті: монографія. Харків, 2017.
352 с.
3. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харків від фортеці до столиці:
монографія. Харків, 2004. 335 с.
4. Комерційний інститут у Харкові: стаття. URL: http://the-past.inf.ua/
list-3-3-24.html (дата звернення 10.10.2020).
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Онтогенез зеленої архітектури
Зодчество постійно перебуває у взаємодії з природним оточенням. В
давні часи житло із колод, гілок, соломи тощо, в країнах з жорстким кліматом
дах з шаром землі і трав’яним покривом. Сади на дахах і терасах походять
ще з Ассирії та Вавилону (висячі сади Семіраміди). З подальшим розвитком
про єдність природи і споруди якось забули. На початку ХХ ст. американський
архітектор Ф.Л. Райт запропонував всесвітньо відому концепцію «органічної»
архітектури (взаємопроникнення природи-споруди). Професор Іллінойської
політехніки С.Х. Уайт запатентував ідею вертикального саду – «зелену» стіну,
як новий метод створення будівлі будь якого розміру, форми, висоти з постійно
зростаючого покриву рослин (1938), яка тоді не отримала визнання. В 196070ті зростала екологічна обізнаність, а з нею увага до негативних наслідків
антропогенної діяльності на екологію. З’являлися різноманітні рухи, спрямованість яких на захист навколишнього середовища вплинула і на архітектуру.
Сформувалися принципи сучасної «зеленої» архітектури (збереження енергії, скорочення нового будівництва, озеленення будівель, співпраця з сонцем,
вітром тощо). Вперше почав озеленювати міські фасади французький біолог
та дизайнер П. Бланк – створив «зелену» стіну для паризького Містечка науки та індустрії (1986). Він вважав, що стіни та дахи є важливим ресурсом для
розвитку міста, які необхідно користати: для озеленення фасадів Музея на
набережній Бранлі у Парижі (2006) використав 15 тис. рослин із 170 видів.
«… у Лондоні зелені покрівлі займають півтора мільйони квадратних футів, а
у швейцарському Базелі, станом на 2006 рік, зелені дахи становили 23% від
усіх дахів міста. У японських містах діє постанова, згідно з якою дерева, квіти
та газони мають рости на всіх пласких дахах площею понад 100 квадратних
метрів» [2, 1 c.]. Існує і сучасна інтерпретація землянок: споруди частково,
або повністю занурені в землю, покриті шаром ґрунту та трав’яним покривом,
що значно знижує площу забудови. Застосування «зеленої» архітектури дозволяє зменшити рівень шумового забруднення; затримати пил; збільшити
вологість повітря та кількість кисню; знизити температуру в спеку на 10-30%;
в морози зменшити втрати тепла; об’єднати рукотворні споруди з природою.
Використані джерела:
1. Титова Н. Сады на крышах. Москва: ОЛМА – ПРЕСС Гранд, 2003. 112с.
2. Оаза серед бетону. Як «зелені будинки» покращують життя у мегаполісах. Хмарочос: веб-сайт. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2017/08/09/
oaza-sered-betonu-yak-zeleni-budinkipokrashhuyut-zhittya-u-megapolisah/ (дата
звернення 11.11.2020).
3. Green architecture. Encyclopædia Britannica: web-site. URL: https://
www.britannica.com/art/green-architecture (дата звернення 11.11.2020)
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В кінці ХХ сторіччя на територія Пострадянського союзу з’явився такий тип клубів, як комп’ютерний, де люди, що на той не мали змоги купити
персональний пристрій (мала забезпеченість населення та велика ціна),
могли проводити деякий час за комп’ютером. Спочатку це були лише ігри
та доступ до локальної мережі, а вже потім – та до Інтернету. Але під
кінець першої п’ятилітки ХХІ сторіччя – ця течія перестала мати великий
попит, адже комп’ютери стали доступними для більшості. Проте своєї актуальності такі клуби втратили не зовсім.
Метою роботи є аналіз розвитку клубів від комп’ютерних до ІТ.
Дана тема є актуальною, адже в наш час сфери IT є передовими у
всьому світі. І тому важливо розуміти, як розвивається ця сфера на прикладі сучасних клубів, де люди можуть проводити з користю свій вільний
час, розвиваючись в тій чи іншій сфері ІТ.
Важливо розуміти, що комп’ютерні клуби відрізняються від клубів ІТ.
Найбільше це відображається в тому, що комп’ютерні клуби мали одну з
головних цілей – розважання та проведення вільного часу за іграми, прослуховуванням нової музики, фільмів та іншого, що були важкодоступними в той час в нашій та сусідніх країнах через те, що Інтернет лише
набував свого великого розповсюдження, на відміну від США чи країн Європи. ІТ клуби сучасного прикладу мають на меті – розвиток комп’ютерної
грамотності в різних його сферах. Зараз такий тип клубу є, здебільшого,
комерційним. Найчастіше – це клуб, вхід до його є обов’язково платним.
Тобто робиться грошовий внесок, особа стає членом клубу і отримує
певну кількість навиків, що були обіцяні за цю суму. Але попри все це,
комп’ютерні клуби до сих пір мають велике значення. Зараз це – все ще
комерційні проекти, що направлені на розвиток гравців з кібер-дисциплін
різних ігор. За останній час у всіх на слуху є готель «Дніпро», що купив кібер-клуб NA’VI (Natus Vincere), та створив в ньому багатофункціональний
клуб для українських гравців на міжнародному рівні.Отже, в ХХІ сторіччі
статус ІТ клубів має велике значення, адже зараз – інформаційне століття, що насамперед є – комп’ютерним, а тому такі клуби є передовими через те, що дана галузь знаходиться на першому місці на трудовому ринку.
Література:
1) КАК КИБЕРСПОРТ КУПИЛ ОТЕЛЬ «ДНІПРО» ЗА МИЛЛИАРД |
NAVI | АЛЕКСАНДР КОХАНОВСКИЙ | АНДРЕЙ ФЕДОРИВ
2) Компьютерные клубы. Истории из 2000-х. https://dtf.ru/life/120627kompyuternye-kluby-istorii-iz-2000-h
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОНЯТТЯ СТІЙКОЇ АРХІТЕКТУРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.
APPLE PARK FOSTER + PARTNERS
Концепція сталого розвитку розкриває рішення проблем безмежного і
неусвідомленого споживання природних ресурсів. Дана теорія є передовою в сфері архітектури та урбанізму. Знання про стійкість сприяють вирішенню безлічі питань в областях містобудування та архітектури. Саме
тому, вивчення даної концепції є важливою в сфері архітектури. Понад
півстоліття тому екологічна криза змусила задуматися про активне зменшення невідновлюваних енергетичних і природних ресурсів. Саме в цей
момент з’явилися поняття про екологічну та пізніше стійку архітектуру.
Розвиток концепції сприяв подальшій екологізації будівель - мінімізації негативного впливу споруд на навколишнє середовище за рахунок
ефективності та поміркованості у використанні матеріалів та альтернативних джерел енергії, раціоналізації просторових рішень для збереження екосистеми в цілому.
Основними принципами стійкої архітектури, які були проголошені
архітектурними теоретиками, вважають: застосування співмасштабних
конструктивних і об’ємно-просторових рішень; зведення економічно вигідних архітектурних об’єктів; зниження споживання ресурсів, вдосконалення містобудівних рішень шляхом використання енергоефективних
технологій; підвищення фізичного і психологічного комфорту людей
шляхом поліпшення функціональних, мікрокліматичних та естетичних
параметрів середовища проживання; природосообразність, впровадження природного компонента в структуру будівлі; орієнтація на регіональні компоненти, на місцеві природні, ландшафтні та культурні умови;
цілісність архітектурно-просторових рішень, заснованих на комплексному поєднанні всіх компонентів [1].
Одним з яскравих прикладів сучасної еко-стійкої архітектури є гучний
проект 2017 року Apple park, що був створений бюро Foster + Partners.
Об’єкт являє собою новий кампус на 26 га для співробітників компанії
Apple в Каліфорнії. Кампус працює на поновлюваних джерелах енергії,
яка генерується за допомогою біопалива, природного газу і сонячних батарей на даху з карбонового волокна. Денне світло потрапляє в офісний простір крізь 14-метрові скляні панелі. По внутрішньому периметру
будівлі висаджено не менше 7 тисяч дерев. Безперечно, ця будівля є
прикладом того, як використання сучасних передових технологій здатне
значно зменшити показники негативного впливу на навколишню середу.
В бюро Foster + partners впевнені, що стійка архітектура є хорошою інвестицією в подальше майбутнє нашої планети [2].
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Актуальність даної роботи обумовлена тим, що сьогодні з’явилися
технічні та наукові передумови для розробки інноваційної моделі прийняття системних рішень по адаптації міста до стрімкої динаміки зовнішніх
змін. В різних галузях науки розробляється модель функціонування міста
як динамічної системи.
Метою роботи є визначити особливості динамічної моделі та її вплив
на розвиток розумних міст.
Основна ідея динамічної системи розумного міста полягає в тому, що
політика муніципального планування часто здійснюється дуже не ефективно. Формування взаємозв’язків між непов’язаними системами в місті
є процес, який займає багато часу, оскільки міські департаменти мало
пов’язані між собою та їх дії здійснюються на різних рівнях [1].
Динамічна система для розумних міст є інтерактивною моделлю, яка
дозволяє міським департаментам спостерігати як життєзабезпечення
всієї системи міста на рівні муніципального планування (економіки, територіального планування, комунального господарства, громадської безпеки, освіти, культури і охорони здоров’я) працюють разом і впливають одна
на одну [2].
Прикладом може бути розроблена модель 25-річного Портлендського плану [3], де планувальники створили інноваційну інформаційну динамічну систему причинно-наслідкових ситуацій та побачили їх вплив
на вирішення різних міських систем, які створюють розумне місто. Такий
підхід до створення динамічної системи спиралися на взаємодію з громадськістю: прийняття усвідомлених кроків для формування знань й прогнозування результатів [2].
Таким чином, можливо вважати, що розумне місто виникає як результат розробки моделі для системної динаміки розвитку міста. При цьому
виникає можливість досліджувати широкий діапазон різних факторів
(знос старих міських комунікацій, деградацію продуктивних сил, соціаль-
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ну напруженість, достаток населення, екологічність свідомості) і процесів
в сукупності своїх динамік. Взаємодія з громадськістю допоможе сформувати політику муніципального планування на базі розробленої моделі
динамічної системи, що стане засобом зрозуміння руху міста та усвідомлення взаємопов’язаних між собою проблем.
Література
1. Лычкина Н. Н. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ динамики развития. Бизнес-информатика. 2009. № 3(09). С.
55–67.
2. Sterman J. (2000). Busines Dynamics: systems thinking and
modeling for a complex world. The McGraw –Hill Companies, Inc. 978 р.
3. Smart Cities Dive. Системная динамика: планирование умных городов. 26.8.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/system-dynamicsplanning-smarter-cities

ст. Ковальчук А.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: кандидат архітектури, доцент Гелла О.І.

АРХІТЕКТУРА ТА ПРИРОДА В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ
В наслідок будівельної діяльності людства витрачається величезна кількість ресурсів, пов’язаних з виробництвом матеріалів для будівництва. Ще
більше їх кількість витрачається в процесі експлуатації збудованих будівель
і споруд. Однією з непоправних втрат в ході будівельної експансії людства,
визнається скорочення простору, що займає природне середовищем.
Актуальність цієї теми пов’язана із дослідженням протилежних речей, таких як архітектура та природа й їх сумісність з людиною. На сьогоднішній день, архітектура має велике значення в нашому житті, але через
це - страждає природа в якої перш за все, забирають її простір.
В роботі розглядаються приклади «зеленої архітектури» в різних її
проявах - від класичних «садів на дахах», через рух «зелені будівлі», який
набув поширення у другій половині XX століттям до інноваційного «вертикального озеленення» XІX сторіччя, а також різні регіональні варіації
«зеленодахової» архітектури - в країнах Європи («зелені дахи» та «газон
на даху»), Північної Азії, Китаї. Ці проекти виникли як відповідь на стурбованість наслідками цивілізаційної кризи, як відповідь на кроки що здійснюється державами і професійним співтовариством щодо пом’якшення
протиріч у відносинах між потребами суспільства в результатах будівельної діяльності та заповненню природних ресурсів.
Урбаністична архітектура та природа з самого початку не мали нічого спільного, але існує спосіб, що дозволяє об’єднати такі різні речі й

харків

це – «Сади на даху». Широко підтриманий світовою практикою рух за
будівництво т.зв. «Зелених будівель», став стимулом до розвитку інженерної думки, відсунувши питання архітектури на другий план. Загальний
інтерес суспільства до цієї теми виник у 70-х рр. минулого століття, проте
сьогодні існує багато спроб її реалізації, як вдалих так і не дуже. На фасадах будівель створюють балкони, тераси та ніші, де висаджують дерева
та чагарники. Дерева, підняті у висоту, заглушають непотрібні звуки та виробляють кисень. Але, через велику кількість зелені з’являється волога,
що привносить з собою комах, а великі крони дерев створюють тінь, яка
не пропускає сонячне світло. Розвиток інженерних систем і будівельних
технологій сприяв певному скороченню впливів будівель на навколишнє
середовище, але високою ціною - значним подорожчанням будівництва і
домінуванням наукового підходу над мистецтвом архітектури.
Архітектура та природа можуть об’єднатися й створити неймовірну
композицію гармонії, що буде не тільки красива, але й корисна. Хоча у
цих методах існують свої плюси та мінуси, вони мають можливість на
спільне майбутнє.

ст. Критський А. К.

Харкiвський Нацiональний Унiверситет Будiвництва та Архiтектури
Керiвник: доц. Рижевцева Л.О. , ХНУБА

КОМУНIКАТИВНI ПРОСТОРИ БАГАТОФУНЦКIОНАЛЬНИХ БУДIВЕЛЬ
З ростом темпів життя в містах, зростає і тенденція будівництва громадських будівель - гнучких і універсальних комплексів, невід’ємний аспект
яких - насиченість функціональних зв’язків, постійна залученість людини в
процес. Теорія комунікативних просторів, що прийшла з соціоніки, допомагає розкрити, як саме просторові функціональні елементи і людське сприйняття пов’язані в одну систему. Концепція відображає найбільш характерні
і стійкі структурні властивості середовища, в яку занурений тип (людина)
і його група, дозволяє поглянути на функціональні організації по-новому,
закликаючи робити їх більш гнучкими і взаємопов’язаними.
Мета роботи: розкрити принципи структурного мислення теорії комунікативних просторів і розглянути їх в рамках багатофункціональних
громадських об’єктів.
Теорія комунікативних просторів базується на 3 аспектах: структурний методологічний апарат, а точніше його окремий випадок - структурний функціоналізм, антропологічнiстсь і часовий фактор, динаміка
структурної моделі. Сила, що рухаэ людину в комунікативному просторі
- мотивація, бажання. Специфіка цього бажання обумовлює характер
діяльності людини, а значить і типологію будівлі (простору). Як наслідок,
будь-який набір пов’язаних функціональних елементів - вже комунікатив-
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ний простір, але важливо, щоб вiн закладався ще на стадіях ескізування
і проектування.
Таким чином, для даного структурного мислення характерна дуже
чітка побудова моделей, але при цьому і охоплення найрізноманітніших
аспектів життя та існування людини. Це ж характерно і для архітектури,
яка прагне стати гармонійною, зручною, що приносить задоволення на
різних рівнях.
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ:
1. Коммуникативные пространства как возможность применения
структурного подхода в архитектуре. 2009. Лобанов А. В.
2. Коммуникационные пространства Л.В. Петрова http://www.
asrmag.ru/2-2018/Tez-Petrova-22018.pdf
3. Абдуллаев Т. Н. Cовременные направления развития многофункциональных сооружений / Электрон. журн. – archvuz http://archvuz.
ru/magazine/Numbers/2004_02/print.html?Pr=K01-20/k01
Krytskyi_Komunikatyvni_prostori_bagatofunkcionalnih_budivel

ст. Криворотенко А. О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник:доктор архітектури, професор Ремізова О. І., ХНУБА

ТЕОРІЯ ОРГАНІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ Ф. Л. РАЙТА
Теоретик архітектури і плідний практик, Ф. Л. Райт вплинув на розвиток сучасної західноєвропейської архітектури. Його принципи органічної архітектури, ідеї про життя серед природи надихають архітекторів і
дизайнерів звертатися до живогонавколишнього середовища вже багато
років, особливо зараз – у часи панування стилю екологічного життя.
Мета роботи – дослідити еволюцію теорії органічної архітектури Райта протягом його творчого шляху. Було виявлено та розібрано на прикладах будівель майстра його основні принципи роботи в ситуації «розчинення» у ландшафті.
Архітекторвважав, що крім узгодженості функції, форма також повинна відповідати конкретним умовам середовища проживання: зв’язок
і єдність об’єкта з навколишнім середовищем, застосування природних матеріалів, ідея безперервності архітектурного простору, відповідність запиту та характеру поведінки замовників- все це призводить до
унікальності кожного об’єкта Ф. Л. Райта. Він використовував будинки
свого клієнта як випробувальні лабораторії, експериментуючи з такими
стилями, як англійський Tюдорів, похідний від шотландського декоративно-прикладного мистецтва, або геометрія майя в храмах Юкатану.
У його роботі можна виділити основні принципи: інтегрованістьу ланд-
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шафт і натуральні матеріали; людський масштаб; гармонія та простір.
Найяскравішим прикладом теорії стає відомий будинок над водоспадом. Каміння для зведення стін добувалося в тому ж районі, а консольні
тераси були виконані з місцевого пісковика. Особливе розташування, що
продовжує рух скель,створює враження, ніби вони парять над вируючим
водоспадом. Архітектор прагнув до того, щоб майбутній будинок став частиною місцевості.
У цьому проекті Райт зробив акцент на просторах будинку, що взаємно проникають,якісимволізують гармонію людини з навколишнім ландшафтом. Він уникав глухих стін, встановлював прозорі ширми, завдяки
яким з будь-якої точки будинку відкривається мальовничий вид на місцеві
пейзажі.
Таким чином можна сказати, що в цьому полягає ідея –архітектура,
ландшафт і людська діяльність повинні взаємодіяти. Це ідея того, як дизайн, натхненний навколишньою природою, може добре служити людині
завдяки розуміннюорганічності. Взаємодія між архітектурним задумом,
природним довкіллям і людською поведінкою є центральнимядром теорії
органічної архітектури Ф. Л. Райта.
Література:
1. Мастера архитектуры об архитектуре / подобщ. ред. А. В. Иконникова – М., 1971. – 688 с.
2.
https://franklloydwright.org/organic-architecture-and-the-sustainingecosystem/

ст. Кушнір М.В

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Кандидат архітектури, доцент Рябушина І.О., ХНУБА

АВТОНОМНИЙ БУДИНОК ЯК СУЧАСНЕ
РІШЕННЯ ЖИТЛА
Термін «автономний будинок» був вперше запропонований О. Пайком
(директор програми з Відділу технічних досліджень факультету архітектури Кембриджського університету, 1974). Було зазначено, що автономний
будинок не потребує централізованих комунікацій і джерел живлення;
основа – екологічність та раціональне використання непоновлюваних
енергоресурсів (вугілля, нафта, природний газ, тощо). Традиційні будівельні матеріали (бетон, цегла, камінь) використовуються значно менше в силу тяжіння до екологічніших матеріалів (деревина, конопляне та
кокосове волокно, пробка, тощо), процес виробництва та обробки яких є
«чистим». Так, виробництво бетону складає 7% глобальних викидів СО2,
тоді як деякі натуральні матеріали вважаються його поглиначами. Автономні будинки добре ізольовані: стіни з натуральними дихаючими уте-
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плювачами; теплі підлоги та покрівлі; герметичні двері та вікна. Щоб покрити використання енергії, на дахах будинків облаштовують сонячні або
вітро-сонячні станції (з бензо/дизельним генератором) – вітер і сонце чудово доповнюють один одного протягом усього року. Для нагрівання води
використовують геліоколектори, які переводять енергію сонячного випромінювання в теплову, та аккомуляційні баки. Це може бути і частиною
системи опалення, однак твердопаливні котли і теплові насоси (водяні та
земляні) є доречнішими. В розвинених країнах енергоефективні будинки
зводять давно, перший, відповідно до теорії, збудували архітектори Б. і
Р. Вейл (1993). В штаті Колорадо з’явився Shipping container house що
нагадує два складені вантажні контейнери (2012); норвежська компанія з
будівництва Snøhetta разом з центром дослідження зі створення будівель
з нульовим викидом створили будинок, що виробляє енергії майже втричі
більше ніж потребує (2011). Stamp House в Квісленді (2013) – шестикутна
конструкція зі збірного монолітного бетону здатна витримати найпотужніші циклони, де обладнана потужна система збору та очистки дощової
води. Є ще багато інших. Скоріш за все, автономний будинок чекає нас у
майбутньому і безумовно є найсучаснішим рішенням екологічно чистого
житла.
Використані джерела:
1.Кращі автономні будинки світу : веб-сайт URL: https://is.gd/2fAbEk
(дата звернення 9.11.2020)
2.Гусалов М. Автономний будинок це реальність : веб-сайт
URL:https://is.gd/HVHteT (дата звернення 09.11.2020)
3.Крилов Д. Автономні та екологічні котеджі.Що це, мода чи необхідність? : веб-сайт
URL:https://is.gd/lv8tZF (дата звернення
09.11.2020)

ст. Локтіонова О.С.

Харкiвський Нацiональний Унiверситет Будiвництва та Архiтектури
Керiвник: доц. Рижевцева Л.А., ХНУБА

ВОДНО-ЗЕЛЕНИЙ КАРКАС ЯК
СПОСОБ РОЗВИТКУ МІСТА
Актуальність теми зумовлена тенденціями підвищення рівня інфраструктури міста у світі. Для того є два способи – створення та інтеграція
нових сценаріїв у існуючу ситуацію та розвиток і використання існуючих
ресурсів міста. Також, у сучасному суспільстві гостро підіймається питання екології. Однією із пропозицій , яка вирішує два важливих питання:екології та підвищення якості інфраструктури на теперішній час є концепція
створення системи зелених коридорів у місті, або водно-зеленого каркасу
міста.
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Метою даного дослідження виявлення світових тенденцій екологічної урбанізації.
Водно-зелений каркас міста – це система, складається із вузлів (зелених одиниць, тобто парків, точок притягання людей) та зв’язків між ними(скверами, алеями, зеленими вулицями) яка забезпечує пішохідний
доступний зв’язок між елементами рекреації, створення рекреаційних
сценаріїв, та забезпечує вентиляцію міста. Були проведена низка досліджень та виявлено, що проблемою міст зараз є такий факт, що при
наявності зеленого потенціалу, відсутній зв’язок поміж цими зеленими
одиницями. Оскільки річка із самого початку є природним зв’язуючим
екологічним елементом, у існуючих містах, у том числі у Харкові берегові
території є як ресурсом зелених рекреаційних зон, так і екологічною проблемою забруднення та відсутності нагляду влади над ними.
Було аналізовано світовий досвід засвоєння берегових територій,
пропозиції харківських архітекторів, екологів, та виявлені такі принципи
засвоєння береговий територій: природність, екологічність, цілісність системи пішохідних маршрутів, сюжетність.
Таким чином розвиток водно-зелений каркасу міста покращує культурну привабливість інфраструктури та екологічну екосистему міста.
Список літератури:
1. «Комплексне формування водно-зелених систем міста» Тукманова З.Г;
2. « Реабілітація прибережних промислових територій як сучасний
напрям розвитку великих міст.» Іванов-Костецький С.О.;
3. «Зелена мережа Харкова». проект дослідницької групи «Інший
шлях», керівник Марина Крячко.
4. « Сталий розвиток прибережних міст - пропозиція моделі для досягнення стійкого зв’язку між містом і портом. Процедурно-соціальні та
поведінкові науки» Булос, Дж.
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СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА СІНГАПУРУ. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Архітектура Сінгапуру наповнена ідеями, які розповідають про
амбіції молодої країни та триваючий пошук справжньої сінгапурської ідентичності. З моменту отримання незалежності в 1956 р
імідж Сінгапуру швидко змінився з країни третього світу на передову економіку світу. Такі зміни чітко окреслені в його архітектурі.
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Вивчення досвіду і тенденцій провідних архітектурних центрів, тим
паче, таких як Сінгапур є нагальним для архітекторів.
Метою роботи є висвітлити які політичні, соціальні та економічні сили утворили фон для розвитку архітектури, та його основні
тенденції в місті Сінгапур.
Архітектура Сінгапуру демонструє широкий спектр впливів і
стилів з різних місць та періодів. У місті є багато прикладів сучасної архітектури, а також безліч будівель колоніального періоду,
будівель з впливом малайської, китайської та індуіської культур та
храмів всіх релігій, які можна собі уявити, що надає місту мультикультурного характеру.
Активна забудова Сінгапуру почалася завдяки національній
житловій програмі в 1960-х роках, спрямованої на відновлення
міста після Другої світової війни. Радою з розвитку житлового будівництва (HDB) була введена нова схема проєктуванння та будівництва. В рамках цієї схеми приватні архітектурні та будівельні
фірми долучалися до проєктування та будівництва квартир HDB.
Також влада внесла корективи та пом’якшила правила планування
та будівництва. Як результат, молоді місцеві архітектори створили
нові дизайнерські рішення, які кидають виклик загальноприйнятому в архітектурі.
З кінця 1990-х років, як і більшість глобальних міст, влада Сінгапуру запустила кампанію з розвитку «знакових» місць для затвердження сінгапурського бренда, та з метою привабити туристі,
кваліфікованих іммігрантів та інвестиції. До цих проєктів відносяться Marina Bay Sands, ArtScience Museum, Helix Bridge, Gardens
by the Bay та Esplanade — Theatres on the Bay.
В 21 столітті сінгапурська архітектура прийняла міжнародні
архітектурні стилістичні течії такі, як постмодернізм та високотехнологічна архітектура. Окрім цього, були розроблені місцеві
варіанти критичного регіоналізму з урахуванням унікального тропічного клімату та щільної забудови Сінгапуру.
Нове покоління сінгапурських архітекторів (WOHA Architects та
ARC Studio Architecture + Urbanism) об‘єднали місцеву форму критичного регіоналізму з пишною зеленню, у відповідності з амбіціями влади створити «місто в саду».
Архітектура Сінгапуру є відображенням політичного і культурного переходу (що відбувся з місто за останні 60 років) з колоніального форпосту до мегаполісу, що є місцем поєднання східного та
західного, нового та старого, тропічного та глобального.

харків

19
ст. Назаренко К.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: кандидат архітектури, Дерябіна Ольга Олексіївна , ХНУБА

Тісний зв’язок Кана та Вентурі стався задовго до того, як виявилось його
історичне значення — пізно в кар’єрі Кана, рано в кар’єрі Вентурі. Для обох
архітекторів це було важливим періодом: для Вентурі, від його досліджень
випускника Прінстона до перших побудованих робіт й завершення книги «Складнощі та протиріччя в архітектурі»; для Кана — формування його
«зрілої» архітектурної мови, яка, як я вважаю, відображає вплив Вентурі.
Актуальність даної теми пов’язана з рефлексією сучасних майстрів
й дослідженнями робіт і контексту архітекторів функціоналізму та інтернаціонального стилю. Ця робота представить докази того, що Вентурі
та Кан протягом довгого часу впливали на твори роботи один одного та
переосмислили старі догми міжнародного стилю, переглянути базові положення, що згодом стало суттю їх художнього розвитку та досить характерною рисою архітектури обох майстрів.
Вентурі істотно вплинув на Кана, допомагаючи йому знайти свій
стиль. Ключовий внесок юного Вентурі є настільки істотним в творчий
розвиток Кана, що важливі особливості архітектури Кана могли ніколи не
з’явитися без Вентурі і навпаки.
Цей вплив був ні простим, ні очевидним; Обидва майстри були абсолютними протилежностями один одного в усіх відношеннях. Але кожен
використовував впливи іншого, розвиваючи свої власні інтерпретації цих
впливів (за словами Вентурі, «розвиватися з» один одного). Саме Вентурі
під курівництвом Кана перший почав працювати зі світлом та працювати
над розрізом, як над планом для роботи з віддзеркалюванням, що пізніше
стало почерком Кана.
«Плідні практикуючі архітектори — не самотні генії» (Ерс Бюттікер,
автор книги «Луїс Кан – Світло і Простір»). Кан і Вентурі, як й інші великі
архітектори, свій життєвий досвід і накопичене розуміння проектування
включали в свій архітектурний лексикон ... чудовий і характерний, який,
як Скотт Браун писала, «є їх власними».
Список літератури:
1. Дженкс Ч.
Мова
архітектури
постмодернизму
/ Ч. Дженкс. М.:Стройвидат, 1985. — 135 с.
2. 2. Майстри архітектури про архітектуру / [під ред. А.В. Іконникова, И.Л, Маца, Г.М. Орлова]. — М.: Мистецтво, 1971. — 591 с.
3. 3. Рябушин А.В., Шукурова А.Н. Творчі протиставлення в новій
архітектурі Заходу. / А. В. Рябушин, А.Н. Шукурова. — М.: Сройвидат,
1986. — 272 с..
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КОНЦЕПЦІЯ АМЕРИКОНСЬКОГО АР ДЕКО
У Франції, до початку Першої світової війни розвивається прагнення до
декоративності, що повертає нових художників до стилю Ар Нуво, який декларував «очищення» від історичних нашарувань, та йшов до цього шляхом
асиміляції природної органічності. Але саме час початку ХХ століття та Першої світової війни диктує спрямованість до абстрактності, простоти і ясності
форм. Пауль Клеє в 1915 році пророкував, що «мистецтво буде ставати все
більш абстрактним в міру того, як сам світ все страшнішим». Звідси для майстрів Ар Нуво прямий шлях до Ар Деко, як компромісу між ортодоксальним
авангардом з його радикальним раціоналізмом і менш войовничою декоративною еклектикою. Саме цей компроміс породив французьке Ар Деко, який
був підхоплений і розвинутий американським Ар Деко пізніше як новий стиль.
В ході гонінь Першої світової війни художники і архітектори перебиралися
жити в Америку, яка переживала активний період урбанізації. Найбільш відповідним стилем для будівництва хмарочосів представлялася готика - вертикальні членування, прагнення вгору, символічність, загадковість, міфотворчість - все відповідало новому розумінню архітектури. Величезний вплив
справили археологічні відкриття давніх культур 1920-х років та нові технічні
та технологічні відкриття. Американським джазом розробляються три музичні
стилі і три теми – блюз, кантрі і марш. Архітектура переймала такі композиційні прийоми музики джазу: ритм опуклих і плоских поверхонь посилюється
світлом; «швидкісні» лінії підкреслюються неоновою рекламою; динамічність
і спрямованість вгору втілюються в силуетах хмарочосів.
Ар Деко не сформував єдиної творчої концепції, оскільки об’єднав художників за принципом неприйняття авангардного екстремізму, диктату теоретичних систем і обмежень, а саме: пріоритету техніки над мистецтвом,
раціонального над інтуїтивним, колективного над індивідуальним, новаторського над традиційним. Займаючи, проміжне положення між традиціями і
авангардом, Ар Деко мирив і об’єднував різноманітні течії і стилі - неокласицизм, пізній сецессіон, кубізм, фовізм і ін. При цьому він по новому інтерпретував спадщину найдавніших культур та об’єднував її з новими технологічними і будівельними досягненнями.
Список літератури:
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Сучасний світ переосмислив роль і цінність освіти, тепер люди прагнуть
протягом усього життя навчатися і розвиватися в нових напрямках. Активний розвиток освіти відбувався на території Європи і США у ХХ ст. В кінці
ХХ і на поч. ХХІ ст., активно розвиваються технології у східних країнах, зараз
вони займають лідируюче положення в світі, зокрема і по освітній лінії. Аналіз
тенденцій розвитку освіти та науки показує, що університет перестав бути
місцем передачі знань, а науково-освітній центр в сучасному розумінні – це
консорціум, який повинен об’єднати в собі і освітні організації, і наукові інститути, і бізнес. Саме такі установи набувають поширення у світі, бо в них не
тільки відбувається формування інтелекту, отримання знань та навичок, а й
застосування цих знань на практиці, реалізація ідей.
Мета роботи: розкрити сучасні тенденції проєктування освітніх центрів на
прикладах азіатських регіонів, які найбільш активно розвиваються.
На основі аналізу проєктів провідних освітніх центрів зарубіжжя, виявлені такі тенденції: розробка нових засобів трансформаційних та адаптивних
просторів, які будуть відповідати потребам свого часу; ядерний зміст освітніх центрів – це створення багатофункціональних комунікативних просторів;
відмова від проєктних рішень, які направлені на середньостатистичного
користувача - орієнтація на потреби та індивідуальні інтереси споживачів;
лаконічні та прості архітектурні рішення освітніх центрів, що відповідають
образу установи як відкритого, демократичного та інтелектуального об’єкта
знань і комунікацій; ефективне, стимулююче до роботи планування; екологія
та енергоощадження, як один з основних трендів сучасного будівництва.
Таким чином, проаналізувавши та узагальнивши усі виявлені критерії та
досвід зарубіжжя, базові принципи та тенденції можуть буди використані як
орієнтир при проєктуванні освітніх центрів в нашому регіоні.
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ:
1. Озерова А.В. Современные аспекты проектирования научно-образовательных центров. Москва 2019
2. О.П.Буряк, Л.О. Рижевцева, В.В Братенко. Проектування інформаційних структур на прикладі сучасних університетських бібліотечних
комплексів. Харків 2019
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- Urban Design for the Knowledge Society. Edited by Kirstin Hoeger and Kees
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ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО ТА КОНСТРУКТИВНОГО РІШЕННЯ
СТАНЦІЇ МЕТРО «СПОРТИВНА» В ХАРКОВІ
Харків – одне з міст світу, де побудовано та функціонує метрополітен. Станція «Спортивна» довгі роки була візитною карткою
Харківського метрополітену. Її проєктне рішення було настільки
вдалим, що його наслідували в багатьох містах колишнього Радянського Союзу. І хоча, світлини цієї споруди довгі роки входили
в туристичні альбоми Харкова, а станція сприймалася професіоналами як видатна, зараз настав час, коли до неї слід привернути
увагу дослідників та архітекторів нової генерації.
Метою даної роботи є дослідження архітектурних та конструктивних особливостей станції «Спортивна» Харківського метрополітену.
Станція «Стадіон» була запроектована архітекторами Ю. Плаксієвим та В. Співачуком в інституті «Харківметропроект». Відкрита
23 серпня 1975 року у складі першої пускової ділянки Харківського
метрополітену. Станція нині має назву «Спортивна», знаходиться
поблизу найбільшого стадіону в місті – «Металіст». Конструкція
односклепінчастої станції мілкого закладення була розроблена
«Харківметропроектом». В оформленні станції знайшла своє місце ідея застосування монолітного залізобетону з широкими самоутримними арматурними каркасами. Склепіння станції складається з 6200 «трикутних» залізобетонних блоків. Рельєфні шви між
збірними бетонними блоками утворюють діагональну сітку. Це візуально збільшило простір, додало легкості.. В оздобленні станції
біле склепіння доповнюється чорним лабрадоритом та червоними
гранітними плитами на стінах та підлозі.
Прогресивне конструктивне та вишукане архітектурне рішення
закладені в проекті забезпечили приголомшливий результат. Станція «Спортивна» і сьогодні залишається окрасою Харківського метрополітену, та є свідченням високого професіоналізму вітчизняних метробудівців.
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У статті розглядаються основні аспекти концепції «дух місця»
швейцарського архітектора Петера Цумтора.
Аналіз філософської літератури з архітектурної проблематики
дозволяє виявити кілька ідей феноменологічної думки, потенційно цінних для розвитку архітектурної теорії. Одним з архітекторів,
що практикує у феноменологічному підході в архітектурі є Петер
Цумтор. Його архітектурна концепція ґрунтується на чуттєвому
сприйнятті, спогадах і уважному ставленні до місця проектування.
Цумтор вважає місце елементом системи – всесвіту; архітектурний об’єкт - знаком, що визначає це місце. Майстер відзначає,
що насамперед контекст формує спосіб буття архітектурного об’єкта, але й об’єкт переформовує контекст. Петер Цумтор стверджує:
«Кожна нова архітектурна робота змінює історичну ситуацію.
Вкрай важливо, щоб нова будівля вносила якісні зміни та вступала
в конструктивний діалог з існуючою ситуацією. Бо доречна зміна
дозволяє нам побачити те, що вже існує, по-новому» [2. С.17].
Будівля комплексу термальних ванн в Вальсі поблизу Цюріха
є хорошим прикладом концепції Цумтора. Будинок сприймається
врізаним в схил. Матеріалом для нього послужив сірий кварцит із
місцевого кар’єру. Терми створюють місце, і воно не можливо без
знаку, тобто архітектура, виступаючи як знак, створює особливу
ситуацію іншого порядку - новий контекст.
Петеру Цумтору, як сучасному архітектору принципово важлива концепція «духу місця». Майстер не тільки використовує її в
своїй творчості, вона стає важливою частиною його філософії повсякденного життя. Архітектор не стільки створює будівлю, скільки
сам простір, місце, яке розглядається під іншим кутом зору, переосмислюється завдяки новому архітектурному об’єкту, який оселився там, де було визначено місцем.
Список літератури
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ МУЗЕЇВ ЯК СКЛАДОВА
СИМВОЛІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
В урбанізмі термін «символічна економіка» вперше був використаний американським професором соціології Шерон Зукін в книзі «Культури
міст», де були розлянуті різні аспекти «міських культур». Авторка відзначає: «Як сукупність архітектурних мотивів культура відіграє ключову роль
в стратегії редевелопмента, що будується на ідеї збереження місцевого
історичної спадщини»[2].
У сучасній урбаністиці культура розглядається як одна із значущих напрямків економіки. Культура міських просторів все частіше стає бізнесом.
Весь образ міст продається, піднімаються ціни на нерухомість найбільш
значущих споруд. Люди, які не відповідають новому культурному простору,
витісняються зі звичного життя. Таким чином, культура міст в цілому піддається переказу на комерційну основу.
Однією з головних складових символічної економіки є прагнення створити «культурний» простір, в якому туризм поєднувався б зі споживанням і
стилем життя. Найяскравішим прикладом «культурних» просторів є музеї.
Найчастіше вони з’являються в промислових зонах малих і великих міст,
на місці занедбаних портів, заводів, фермерських ринків. Внаслідок чого
відбувається перетворення цілого міста завдяки створенню однієї знакової споруди культури. Дане перетворення називається «ефект Більбао»
- і є прикладом того, як одна нова будівля музею Гуггенхайма призвела
до економічного і туристичного буму в іспанському місті Більбао. Успішна
трансформація міського середовища відбулася не тільки з появою одного
будинку, але і в результаті комплексної системи заходів. Такий ефект також
показали музей сучасного мистецтва Кунстхаус в австрійському місті Грац,
центр культури і конгресів в швейцарському Люцерні, науковий центр і інтерактивний музей в німецькому місті Вольфсбург.
На наш погляд, символічна економіка в архітектурі впливає на міські простори, як позитивно, так і негативно. Через те, що культурні міські
простори продаються, втрачається загальний образ міста. Але іноді формуються «культурні» громадські простори і будівлі для взаємодії різних соціальних груп і створення візуального образу міста, як у наведених прикладах сучасних музеїв.
Література
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Проблемою дослідження є виявлення критеріїв просторової організації сучасних архітектурних факультетів на основі зарубіжного досвіду.
Актуальність дослідження визначається необхідністю усвідомити
взаємодію між якостями навчальних просторів та якістю архітектурної
освіти в Україні, яка потребує перегляду з огляду на сучасні світові тренди.
Новизна даної роботи полягає у тому, що на базі вивчених зарубіжних
прототипів виявляються домінуючі актуальні особливості у формуванні
комплексів архітектурних факультетів.
Архітектурна освіта – це складний і нетривіальний процес. В країні,
розвиток якої направлений на прогресивні зміни, особливе значення набувають питання підвищення рівня підготовки архітекторів.
Архітектурні навчальні заклади зарубіжних країн мають особливості,
які можна класифікувати за кількома критеріями. Перший – локація об’єктів. Навчальні заклади будують в структурах історичних міст, сучасних
забудовах, на берегах водоймищ, в межах зелених рекреаційних зон. У
будь-якому випадку – територія має певну привабливість. Другий критерій – функціональна організація, і кожен навчальний заклад має свою
просторово-функціональну програму. Архітектурні факультети зазвичай
формують навчальні, рекреаційні та публічні простори, іноді до складу
факультетів відносять й житлові зони, що відповідає класиці кампусів.
Третій критерій – формоутворення будівлі, її об’ємно-планувальне рішення та конструктивні системи. Часто сучасні будівлі архітектурних факультетів своїм оригінальним рішенням декларують творчу спрямованість
закладу, ідентичність факультету, розвиваючи уявлення студентів про
взаємозв’язок між формою та її семантикою.
На наш погляд, сучасний український архітектурний навчальний заклад, у відповідності до глобальних тенденцій, має відповідати вказаним
критеріям. Вдале рішення комплексу архітектурного факультету допоможе університетам вирішати багато проблем як у навчальному процесі, так
і в інтеграції у світові тренди.
Література:
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ У СУМАХ.
СУЧАСНИЙ СТАН
Проблема та актуальність теми: Історія кожного покоління залишила у
своїй пам’яті явища, які несуть високі моральні якості та етичні норми в суспільстві. Одним з них було благодійність і меценатство. Розвиток культури
та освіти на Сумщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття був тісно
пов’язаний з діяльністю родини цукрозаводчиків Харитоненків. Вони проявили себе в активній розбудові міста Суми і залишили по собі велику архітектурну спадщину. Розгляд даної проблеми зумовлений тим, що в наш час
призабули про значущість історії та її збереження. Пам’яткам архітектури не
надається належної уваги та частина з них знаходиться у жахливому стані.
Є загроза їх втрати.
Мета: Дослідити культурно-освітницьку діяльність родини Харитоненків.
Та проаналізувати проблему занедбання їх архітектурної спадщини.
Історія міста Суми тісно пов’язана з історією династії цукрозаводчиків Івана та Павла Харитоненків. Сьогодні їхнє прізвище майже забуте, хоча родина
вписала окрему сторінку в історії Сумщини, приділивши велику увагу розвитку
суспільства через доброчинну діяльність. На їхні кошти були збудовані: Свято-Троїцький собор, Дитяча лікарня Святої Зінаїди, Костел Благовіщення Пресвятої Діви Марії та ін. Всі вони функціонують, але є й ті пам’ятки архітектури, що
гинуть. Наприклад: Будівлі Головної контори фірми Харитоненка, побудовані у
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Їхній стан вже давно далекий від ідеалу: замість
ошатних залів – обшарпані стіни, вікна є не усюди, а на паркані, який захищає
маєток від посягань, красуються автографи місцевих «художників». Спочатку
будівля була одноповерховою, а у 1913 році добудували другий. Надбудову
третього поверху здійснили вже у ХХІ столітті. Зараз споруда пустує в жахливому стані. Отже, у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. активну благодійницьку та меценатську діяльність в місті Суми брала родина Харитоненків. Їхня діяльність
супроводжувалась постійною допомогою у сфері освіти, науки та культури. За
цей період була створена величезна кількість архітектурних пам’яток. Деякі з
них знаходяться в занедбаному стані. Їм слід приділити належну увагу, та відновити, адже пам’ятки історії та культури – важлива частина духовних надбань
нашого народу. Архітектурні творіння є унікальними свідками минулого, важливим джерелом досвіду для наступних поколінь.
Література:
1. Л. А Даниленко, І. О. Шудрик. Історія та краєзнавство: Збірник науково-популярних статей.
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Хрущовська архітектурна революція, яка в якійсь мірі була реваншом
конструктивізму, зробила основним орієнтиром для архітекторів технологізм. Головним завданням архітекторів та будівельників стало максимально швидке вирішення проблеми нестачі житла в країні. Однак, у цей
час паралельно з будівництвом типових п’ятиповерхових житлових будинків з’являлися й новаторські проектні ідеї. Зараз інтерес дослідників
до архітектури цього періоду зростає. Кіноконцертна зала «Україна» в
Харкові – одна з унікальних споруда початку 1960-х років, що потребую
комплексного дослідження, яке є особливо актуальним, адже зараз цей
об’єкт знаходиться у стані реконструкції.
Метою роботи є дослідити історію кіноконцертної зали в Харкові від
проекту до його реалізації, та сучасний стан споруди.
Об’єктом дослідження є кіноконцертна зала «Україна».
Предметом дослідження – особливості проектного рішення та будівництва кіноконцертної зали та її стан на сьогодні.
Проект кіноконцертної зали «Україна» був реконструкцією відкритої
музикальної естради в міському саду імені Т. Г. Шевченко. У грудні 1958
– січні 1959 років було проведено конкурс на ліпший проект покриття
відкритої естради, переможною стала авторська розробка харківських
архітекторів В. С. Васильєва, Ю. О. Плаксієва, В. О. Рєусова та Л. Б.
Фрідгана.
Основними призначенням споруди по проекту були: показ кінофільмів, проведення концертів симфонічної музики та виступів естрадних колективів і солістів, організація мітингів і зібрань. Будівництво об’єкту було
експериментальним, з впровадженням нових прогресивних матеріалів та
конструкцій. Задумка архітекторів була успішно реалізована, таким чином ККЗ «Украна» стала однією з перших будівель з вантовим покриттям
сідловидної форми в країні. Ця споруда протягом довгого часу була однією з архітектурних візитних карток міста, її фото обов’язково входили
у презентаційні альбоми Харкова, а 1980 року була взята під охорону
держави, як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення.
Зараз кіноконцертна зала «Україна» знаходиться у стані реконструкції, що привертає увагу до цього об’єкта, який є невід’ємною часткою
архітектурної спадщини Харкова. Дослідження та розкриття особливостей створення цієї споруди – це спроба віддати данину поваги авторам
проекту ККЗ «Україна», які довгі роки викладали в Харківському інженерно-будівельному інституті (ХНУБА).
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СКЕЙТБОРДИНГ ‒ ЦІЛІ І СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОТИ, ВИМОГИ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ В МІСЬКІЙ СТРУКТУРІ
Який зв’язок між скейтбордінгом і архітектурою? Щоб вирішити цю проблему ми повинні поставити ширше питання: який взаємозв’язок між формою і функцією. Протягом довгого часу архітектори досліджували нерозривний цей. Однак, дослідження сучасних архітекторів демонструють нам більш
гнучкі відносини між архітектурою і її програмою. Прикладом цього можуть
служити скейтбордисти ‒ найбільш характерні і зацікавлені користувачі архітектури та міського простору.
Метою роботи є дослідити скейтбординг, як субкультуру, виявити цілі та
специфіку організації, проаналізувати, як пост-спорт впливає на місто.
Скейтбординг з’явився в другій половині ХХ століття та на початку свого шляху позиціонувалася як субкультура, яка кидає символічний виклик «нормальному
світу». Зараз скейтбординг розкривається як культура нового, альтернативного спорту, пост-спорту: скейтбордінг ‒ це не тільки фізичні практики катання на
дошці, а й багата та унікальна культура. Скейтбординг починають розглядати
як природний міський спорт, вписаний в контекст міських просторів, що формує
свої культурні сцени. Скейтбордист, на відміну від пішохода, задіє навколишню
архітектуру і міський простір на декількох функціональних рівнях. Пішохід бачить
лавку і сідає на неї ‒ тим самим робить те, що задумав архітектор. Скейтбордист,
побачивши лавку розмірковує, скількома способами він зміг би використовувати
її. Отже, скейтбординг ‒ це не тільки один з ключових міських видів спорту, але
це також і ціла культура, що складається з широкого спектра практик і знань. У
роботі також розглянуто наступні аспекти: сприйняття скейтбордингу оточенням,
його внутрішня ідеологія; поняття пост-спорту; концепцію культурної сцени, у рамках аналізу міського середовища; типологічні аспекти проектування скейтпарків;
значимість установ вуличного спорту для міського простору.
Таким чином, зараз скейтбординг є невід’ємною частиною структури
сучасного міста, ця субкультура задає тенденції формування архітектурних
просторів, незважаючи на те, що сам рух не може бути підпорядкованим.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Крутских П. Ю. Cкейтбординг как инструмент прочтения города //Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.
2019. № 1. С. 292—310.
2. Крушельницкий Р. Е. Типологические аспекты проектирования скейт-парков // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура. 2013. №1.
3. Borden I. M. (2001) Skateboarding, Space and the City: Architecture and
the Body. Oxford: Berg.
4. Glenney B., Mull S. (2018) Skateboarding and the Ecology of Urban Space.
Journal of Sport and Social Issues. Vol. 42. No. 6. P. 437—453.

харків

29
ст. Точона Є.Р.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: доцент, кандидат архітектури Качемцева Л. В.,
старший викладач Леонідова О.М., ХНУБА

Аеропорти в сучасному світі вже давно перестали являти собою тільки зал очікування і злітно-посадкову смугу десь на непоказній околиці міста.
Потреби людей ростуть, їм хочеться бачити красиві і функціональні аеропорти. Сьогодні окремі аеровокзали вирізняються не тільки своїми значними
розмірами, але яскравими образами, що робить їх цікавими і для дослідників
архітектури. Активний розвиток по всьому світу повітряного сполучення робить актуальним створення впізнаваного та незабутнього вигляду головної
споруди аеропорту, візитної картки міста.
Метою роботи є дослідити семантику та феноменологію архітектури найбільш відомих аеровокзалів світу.
Будівництво аеровокзалів завжди було дуже престижним для будь-якого
архітектора. Автори найбільш відомих проекті дуже часто в образному рішенні аеропортів спираються на знаки, що вказують на здійснення польоту: чи то
через асоціації з птахом, що злітає, пікіруючим птахом, з міццю розправлених крил або протилежно легкістю подиху вітру. Частіше за все архітектори
вдаються до форми тіла птиці, її обтічності, особливого устрою. Реалізація
авторської концепції, зведення такої масштабної споруди напряму пов’язана
з можливостями конструкцій та будівельних технологій свого часу.
Аеропорт Джона Кеннеді (1956-1962) в Нью-Йорку – один з перших прикладів, таких об’єктів, де поєднані технологічність, архітектурну вишуканість
та яскравий образ. Замовник хотів, щоб будівля відображало «дух польоту».
Саме тому архітектор Ееро Сааринена сконструював термінал у вигляді крил
білої чайки. Обтічні форми, вигини і плавні переходи надали масивної бетонної конструкції відчуття польоту і невагомості. Внутрішній простір ще більш
незвичний, ніж зовнішня форма будівлі. Тут ви не знайдете чітких граней і
прямих стін: все ніби знаходиться в польоті, рухається і перетікає одне в інше.
Об’єкт дає враження затишку та впевненості. Успіх проекту криється в його
психологічній цілісності. Символи і гармонія між внутрішнім і зовнішнім – головні принципи архітектури для автора цієї споруди.
Крім вирішення технологічних, конструктивних та інших «будівельних»
завдань, архітектори останнім часом велику увагу приділяють семантиці та
феноменології таких об’єктів, як аеровокзал. Їх архітектуру вирізняє яскрава
образність зовнішнього вигляду. Але за допомогою професійних прийомів,
продуманих психологічних впливів також забезпечуються спокій, комфорт та
зручність тим, хто там знаходиться, що є важливим для таких споруд, як аеровокзал.
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Дослідження та класифікація можливих змін в просторово-функціональній структурі багатоквартирних житлових будинків в умовах соціального дистанціювання
У зв’язку з пандемією COVID-19 і введеним режимом самоізоляції городяни були змушені надовго залишитися вдома, заново подивитися на
свої квартири і вписати в них всі атрибути «нормального» життя - роботу,
навчання, приготування їжі, дозвілля і т.д.
Актуальність даної теми полягає в тому, що досвід багатоквартирного житлового будівництва зараз потребує переосмислення та підлаштування до нових реалій життя.
Висотні будинки були спроектовані так, щоб зібрати в одному місці
якомога більше людей. Поняття «житлової» і «нежитлової» площі, вентиляції, освітленості, простору тепер будуть переглянуті.
В рамках нашого дослідження була вивчена історія питання – вплив
минулих пандемій на містобудування та житлове будівництво, дослідження та класифікація можливих змін в просторово-функціональній структурі
багатоквартирних житлових будинків в умовах соціального дистанціювання.
Поки наші міста тільки починають на себе приміряти нові принципи
карантинного урбанізму. Але вже немає сумніву, що локдаун і пандемія
внесусь корективи в наші будинки. Майбутнє за безпекою, екологічністю
та інноваційними технологіями.
Література:
1. http://quarantinology.com/
2. https://strelkamag.com/ru/article/karantiologiya-kak-podgotovitgoroda-kbudushim-epidemiyam
3. https://www.dezeen.com/2020/05/29/mass-design-strategiesrestaurants-inresponse-to-coronavirus/
4. https://www.dezeen.com/2020/03/25/life-after-coronavirus-impacthomes-designarchitecture/?li_source=LI&li_medium=bottom_block_1
5. https://www.archdaily.com/949189/cra-carlo-ratti-associati-designsnewworkplaces-addressing-post-pandemic-challenges
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Популярна у найбільших містах(500тис.- 1млн жителів) і містах-мільйонерах(понад 1 млн жителів), політика локальних центрів породжує необхідність створення рівновіддалених вузлів соц. взаємодії по
всьому полотну міста.
Площа забудови впливає на місткість архітектурної споруди і на її
ціну, це породжує еффективність акційних інвестицій, що передбачує
декількох власників одного об’єкту і породжує єдину велику аудиторію
користувачів споруди, яка складається з, належних до різних спільнот,
людей.
Метою даної роботи є дослідження економічних і соціальних аспектів акціонерного володіння публічним простором.
Найбільш поширеною схемою подібних об’єктів виступає осередкова схема невеликих підприємств, зв’язаних спільним суспільним об’ємом. За способом взаємодії зрупи людей в межах публічного простору
виділяють три типи об’єктів спільного адміністрування: внутрішної(підприємство-підприємство), характерна для клубних структур і хабів,
зовнішньої (споживач-споживач), вигідна для коворкінгів і навчальних
закладів, і змішаної(споживач-підприємство), найбільш поширена в закладах торговлі і громадського харчування.
Підбиваючи підсумки, слід сказати, що єдиний публічний простір в
об’єктах спільного адміністрування дозволяє підприємствам обслуговувати велику аудиторію за незначні кошти і за рахунок винесення її за терирторію підприємств, зменшувати ренти приміщень. Єдиний публічний
простір породжує нетворкінг, поєднуючи людей різних спільнот в єдину
аудиторію.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:
1. About UNIT.City // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://unit.city/en/about-unit/
2. Спільнота Лафайєт // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/soutien-la-production
3. Социальное взаимодействие как процесс. — ГАСК, 2013. —
304 с
4. Nina Simon «The Participatory Museum» — 2010
5. Bill Hillier, Julienne Hanson «The Social Logic Of Space» —
Cambridge University Press, 1989.
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САНТЬЯГО КАЛАТРАВА – МАЙСТЕР
СУЧАСНОГО «БІО-ТЕКА»
Сантьяго Калатрава - один з найбільш відомих архітекторів сучасності, який
працює у стилі «біо-тек», сутність якого полягає в слідуванні деяким принципам і
властивостям природи задля досягнення певною мірою єдності між архітектурою
і живою природою. При цьому форма повинна залишатися функціонально виправданою і ергономічною.
Основною задачею роботи є виділити декілька індивідуальних особливостей
творчості Калатрави і проаналізувати їх на прикладах.
Перш за все, Сантьяго Калатрава не тільки архітектор та інженер, він ще й
скульптор, тому багато рис і мотивів його скульптурних робіт часто переносяться на архітектурні об’єкти. Наприклад, прототипом його проекту житлової будівлі
«Turning Torso» в Швеції послужила скульптура самого архітектора «закручувати
тіло», яка зображує людину, що готується до метання диска. Отож, можна сказати, що проекти Калатрави є деякою мірою скульптурними.
При цьому, проекти архітектора не повторюють форму його ж скульптур,
вони залишаються абстрактними і біонічними. Калатрава не тільки використовує
відомі всім природні образи, а й інтерпретує їх таким чином, що ці образи в його
проектах поєднуються з суто інженерною роботою гармонійно і природно. Ця
риса простежується у кожному проекті Калатрави, але найбільш комплексним і
різностороннім прикладом є «Місто мистецтв і науки», яке складається з п’яти
споруд (оперний театр, галерея, науковий музей, океанаріум і планетарій).
Третьою невід’ємною особливістю творчості Сантьяго Калатрави є саме технологічність його проектів. Тут конструктивна складова кожного проекта складає
єдину систему з художнім рішенням і функціональним наповненням. Доречним
прикладом може стати кожен проект архітектора, але більш за все ця особливість
відкривається у проекті павільйону «Квадраччі» у в Мілуокі, «крила» якого є рухливими структурами, потрібними задля забезпечення павільйону необхідної інсоляції.
У висновку варто зазначити, що Сантьяго Калатрава - один з провідних архітекторів сучасності. Його роботи є провідними у стилі «біо-тек», який зараз активно поширюється у зв’язку з розвитком комп’ютерних технологій. Отож, хоч стиль
«біо-тек» вступає в конфлікт з консервативними звичними формами, є велика
ймовірність, що він стане одним з провідних стилів архітектури майбутнього саме
через ті особливості, які яскраво проілюстрований на прикладі творчості Сантьяго
Калатрави.
Список використаних джерел:
1. Володимир Белоголовський. Сантьяго Калатрава: скульптура в архітектурі. URL: https://archi.ru/press/world/4131/santyago-kalatravaskulptura-v-arhitekture

харків

33
ст. Виниченко К.Д.

Харківський Національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В., канд. арх., Мартиненко А. С., ХНУБА

Питання збереження традицій є завжди складним та суперечливим,
і є актуальним для кожної культури. Японія завжди відрізнялась особливим ставленням до традиційних цінностей. Загально відомо, що тема
осмислення культурного надбання ставала центральною у творчості багатьох поколінь японських архітекторів. Дане дослідження ставить на
меті розглянути творчий доробок японського архітектора Тадао Андо на
предмет виявлення випадків використання ним традиційних концепцій.
Важливим також являється характеристика архітектурних прийомів майстра на прикладі його об’єктів.
В Японії творча діяльність архітекторів підпорядковується строгим
закономірностям. Серед центральних категорій, що становлять основу
традиційного просторового сприйняття архітектури, виділяють наступні: порожнеча, проміжок, тінь. З їх допомогою в культурі сформувався і
зберігається донині принцип гармонії як найважливіша умова її існування
і функціонування.
Сенс порожнечі в буддизмі полягає у примиренні всіх суперечностей.
Порожнеча характеризується безмежним простором, і є початком всього
сущого, з якого виникають ідеї і форми. Саме за допомогою порожнечі передається відчуття нескінченності простору і його глибини, підкреслюється естетика простоти і виразності, що впливає на емоції і почуття людини.
Проміжок в культурі Японії має здатність з’єднувати протилежності, що
виключають один одне. Він надає здатність різним просторам плавно перетікати один в одне без утворення різких кордонів. В японській культурі
категорія тіні відображає «глибину, простір, що прихований від усіх». Тінь
здатна створити у пустому просторі приміщення інтимні зони.
Виділені категорії мають найважливіше значення для сприйняття
«японського» простору. Кожен із сучасних архітекторів по-своєму комбінує дану тріаду, що вважається основою традиційної архітектури.
В архітектурі Тадао Андо особлива роль відведена світлу, яке створює художній образ, необхідний для сприйняття твору в цілому. Найхарактерніший приклад - це Церква Світла, основною ідеєю якої є гра контрастів світла і тіні. Максимальна порожнеча в інтер’єрі храму є основним
принципом концепції рівноваги, а прості форми і знаки допомагають не
відволікатися, а сконцентруватися та зануритися в свої думки.
Одним із важливіших елементів японської культури є сад, що символізує досконалий світ земної природи. Філософія японського саду тісно пов’язана з релігійними і національними особливостями сприйняття
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японцями навколишнього світу. Простір саду слугує перш за все для
усамітненого спостерігання за красою природи.
Тадао Андо створив синтез архітектури і садового мистецтва у своєму об’єкті «Сад витончених мистецтв», тим самим відтворивши ключові
традиційні символи, знаки і принципи проектування. Для передачі атмосфери медитації, релаксу і єднання Андо використовує нейтральну колірну гамму, шум води, який чутно з різних точок саду. Звивиста дорога в три
рівня є режисером для проходження відвідувача садом, яка так само має
своє місце в традиційній символіці Японії.
Таким чином Тадао Андо «оживляє» споруди за допомогою розкриття нових граней «тріади» просторового розуміння. Змістова «тріада»
сприймається архітектором з позиції верховенства тіні, яка вбирає в себе
інші просторові категорії. Саме через світло відкривається можливість
показати порожнечу, через гру світлотіні підкреслити проміжок між різними просторами. «Сад витончених мистецтв» Тадао Андо розумно і
витончено з’єднує просвітницьку функцію з древнім принципом споглядальності, допомагаючи переглянути повсякденні уявлення про те, з чого
складається сад, і повернути людям здатність бачити головне - для чого
створений сад.
Література:
1. Коновалова Н. А. Сучасна архітектура Японії: традиції сприйняття простору / Н. А. Коновалова. – СПб, М: Нестор-Історія, 2017. – 487 с.
2. Коновалова Н. А. Керуючи думкою і почуттям: архітектура Тадао
Андо / Н. А. Коновалова. – СПб, М: Питання загальної історії архітектури, 2012.
3. Коновалова Н. А. Прийоми організації простору в сучасній архітектурі Японії / Н. А. Коновалова. – СПб: Питання загальної історії архітектури, 2011.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД СТІВЕНА ХОЛЛА
Стівен Холл – один з небагатьох сучасних архітекторів, який описує
свій підхід як феноменологічний. Матеріал, з яким працює архітектор,
термін «світопростір» сьогодні визначає феномен, що позначає нову
сферу дослідження властивостей проектованих архітектурних об’єктів.
Проблема сприйняття – ключова для Стівена Холлав архітектурному
проектуванні. Він вважає, що саме те, як ми бачимо і відчуваємо архітектуру, формує її розуміння. Іншого шляху пізнавання архітектури у нас немає.
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Серед всіх феноменів найбільшим впливом, на думку Холла, володіє
світло: «Мій улюблений матеріал – це сам світ. Без світла простір перебуває в забутті. Світло – це умова виникнення мороку і тіні, прозорості та
непрозорості, відображення і заломлення, все це сплітається, визначає
і перевизначає простір.»[2. С. 27].Прикладами цього принципу максимально служать проекти ExofInHouse (2016),Триаксіальне поле Ханчжоу
(2008) , Жилой комплекс на месте Тушинского аэродрома (2017).
Холла захоплює ідея пористої архітектури. Він розуміє пористість і
в фізичному, і в соціальному сенсі. Перфорація об’ємів забезпечує легкість і прозорість архітектурних конструкцій в поєднанні з максимальною
стійкістю і міцністю.[1. С. 38](Симмонс-холл(2002), LI-ZESOHO (2013),
Музичний Музей Ханчжоу (2008).
Архітектор прагне створити емоційний зв’язок з місцевістю, ландшафтом, історією, зв’язок людини і природи. Стівен Холл працює з символами та кольором, завдяки йому огортає глядача повним психологічним
простором.(Linked Hybrid (2003), Музей Океана (2011), Онкологический
центр Мэгги больницы Сент-Бартоломью (2014).
Таким чином, можна зробити висновок, що робота зі світом феноменів, робить архітектуру Стівена Холла особливо живою, чуйною і як би
«вкоріненою в місці». Архітекторрозробляє стратегії мислення в кожному
проекті індивідуально, відповідно до деяких феноменологічних установок.Аналізуючи розвиток творчогопошуку архітектора, розглядаючи його
акварельні начерки, можна побачити загальні закономірності процесу розробки архітектурної ідеї. Взаємозв’язок і взаємоперехід таких композиційних понять, як «простір», «обсяг» і «поверхня».
Література:
1. HollS. ParaLLax. Нью-Йорк: Princeton ArchitecturaL Press. 2000 рік.
2. Холл С. Ідея. Феномен і матеріал // Tschumi B., Cheng I. (eds). Стан
архітектури на початку XXI століття. Нью-Йорк: The MonaceLLi Press.
2003 рік.
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АНТИВІРУСНИЙ ХМАРОЧОС
З 2006 р. американський архітектурно-дизайнерський журнал eVolo
Magazine щорічно проводить конкурс проектів футуристичних хмарочосів.
Цього року перше місце отримав проект китайської команди архітекторів D
Lee, Gavin Shen, Weiyuan You і Xinhao Yuan – «Epidemic Babel». Це швидкомонтований медичний хмарочос, який складається з певних капсул, які
з’єднані сталевим каркасом. Після установки кожна медична бригада ви-
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бирає відповідні функціональні бокси. Ця схема дозволяє адаптувати хмарочос до нових епідемій за дуже короткий час (за п’ять днів за оцінками
команди) і зменшує навантаження на інфраструктуру охорони здоров’я.
Якщо вдивитись в історію, перші натяки на капсульну архітектуру прозвучали вже в роботах студентів деяких майстерень ВХУТЕМАСу 1920-х. Найбільшого ж розквіту ідея набула в 1960-70 рр. в рамках японського метаболізму, архітектурній мові якого притаманні відносна «деструктивність»,
незавершеність, «недомовленість» і відкритість структури будівель. При
цьому створюється якийсь проміжний простір (інакше – мезопростір), який
відповідно до теорії метаболізму являє собою відсутню ланку між архітектурою надзвичайно впорядкованою місцем існування і навколишнім хаосом мінливого міського середовища. Все це спостерігається і в Epidemic
Babel. Щодо функціональної організації – автори проекту детально вивчили проблеми, з якими стикалися будівельники та медпрацівники під час
розгортання тимчасових госпіталів в Ухані: в концепції враховані питання
вертикального транспорту, організації та взаємозв’язку блоків, систем очищення повітря і стоків, енергопостачання (в тому числі від сонячних панелей). Безперечно, це цікавий і корисний проект, проте серед відгуків на
підсумки конкурсу багато розчарування: «…це повинно було бути архітектурне змагання за інноваційні та творчі ідеї з хорошою архітектурою, а не
змагання за кращу концепцію будівлі для боротьби з памдемією».
Використані джерела:
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(дата звернення 13.11.2020)
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(дата звернення 13.11.2020)
3. ВХУТЕМАС: интересные факты и главные представители. URL:
https://www.elledecoration.ru/heroes/design-history/vkhutemas-interesnyefakty-i-glavnye-predstaviteli/ (дата звернення 13.11.2020)
4. Полина Савинова. Абсолютный список: ВХУТЕМАС 100. URL: https://
point.bangbangeducation.ru/lists/vkhutemas100 (дата звернення 13.11.2020)
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНОГО МІСТА
У СУЧАСНІЙ УРБАНІСТИЦІ
Концепція креативного міста була сформульована в період падіння
індустріальної економіки як відповідь на виклики і проблеми, що виникли

і з якими повсюдно зіткнулися міста. Найвідчутніше це торкнулося міст,
соціально-економічне життя яких будувалося на промисловому виробництві. Основним завданням концепції став перехід від індустріальної економіки до економіки креативної, в якій основним фактором виробництва
стала творча активність населення і виробництво принципово нових продуктів - знань і інновацій.
Метою дослідження є розкриття поняття креативного міста в сучасній
урбаністиці, вичленення принципів і стратегій концепції, здатних поставити згасаючі міста на шлях відновлення і відтворення.
Згідно Ч. Лендрі, засновнику концепції, інновація - це реалізація на
практиці нової ідеї, яка отримана за допомогою креативного мислення
представників креативного класу. Креативний клас - це спільноти активних громадян, які розглядаються автором як клас представників різних
професій, що складається з талановитих, гнучких і енергійних людей,
здатних вільно і креативно мислити, виходячи далеко за рамки буденного. Вважається, що саме вони відіграють ключову роль в просуванні міста
і його економіки.
Метою такого переходу стало побудова нової просунутої креативної
економіки, шляхом інтеграції в неї культури, яка стає головною умовою
економічного процвітання. На зміну поняттю культури як галузі високих
сенсів приходить креативність, яка стирає кордони між високим і низьким
Концепція креативного міста - це стратегія, яка працює на розкриття
потенціалу і можливостей міста, з перетворенням його проблем і особливостей в можливості та переваги. Теоретики креативного міста стверджують, що кожне місто має унікальні особливості, здатні в буквальному значенні «відтворити» його і зробити «всесвітнім центром» чого-небудь.
Найбільш відомим теоретиком «креативного міста» вважається
Чарльз Лендрі, автор відомої книги «Креативне місто: інструментарій
для міських інноваторів». У ній автор представляє ряд підходів до креативного мислення і поведінки в контексті містобудівного проектування.
Лендрі представив креативність як багатовимірне і прикладне поняття,
абсолютною умовою для якого є сприйняття міста як чогось більшого, ніж
сума його інфраструктур, але поняття включає всю сукупність ініціатив
економічної, соціальної та культурної сфер.
Однією з центральних стратегій креативного міста є створення
різнорідних просторів для творчих і креативних ініціатив. Організація
подій-каталізаторів, здатних об’єднувати жителів міста і представників
різних сфер діяльності - необхідна умова для стратегії. Основні принципи
концепції полягають в стимулюванні креативного потенціалу городян, залученні їх у культурне життя міста, інтеграції їх ідей в культуру і бізнес, а
також цілеспрямовану підтримку цих ідей владою.
Однак варто зазначити, що креативність поняття контекстуальне і не
є рішенням міських проблем в чистому вигляді. Креативність, спільно з
працею городян і влади ініціює ідеї для їх вирішення, а креативне місто це те місто, що створює для цього умови.
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Харківський національний університет будівництва та арітектури
Кандидат архітектури, доцент Рябушина І. O., ХНУБА

Б’ЯРКЕ ІНГЕЛС, «ЯКИЙ ЗВІЛЬНИВ АРХІТЕКТУРУ
ВІД ТУГИ» [3, с.1]
Ми любимо будівлі минулого, але потрібно рухатись вперед і будувати майбутнє. Саме такий Б’ярке Інкельс. Після закінчення архітектурного факультету Королівської Академії в Копенгагені (1998) він кілька
років працював в студії OMA під керівництвом Р. Колхаса, потім відкрив
бюро Plot (2001). Далі з’явилася студія BIG (2005) – Bjarke Ingels Group,
в міжнародних офісах якої працюють більше 300 чоловік. Про нього вже
зняли фільми, журнал Time вніс його до списка 100 найвпливовіших людей світу. Він – «штатний» архітектор офісів Google. Проектує плавучі
міста майбутнього під егідою ООН і хмарочоси із суцільним вертикальним озелененням для мегаполісів Латинської Америки, культурні центри,
арт-галереї, коледжі, дорогі ресторани і звичайні школи – він не розрізняє
великих і малих проектів. «Я хочу, щоб ми увійшли в майбутнє підготовленими, – каже Б’ярке, – Тому потрібно реформувати житлове середовище з самих його основ. Потрібні нові базові поняття. Використовувати
наявні ресурси, враховувати психологічні потреби людини, бачити, а не
руйнувати, піклуватися про індивіда, ставити по главу кута користь для
суспільства»[1, с.4]. В його проектах буває небувале: сухий док усередені музею, спортивно-розважальний комплекс з лижною трасою на даху
сміттєспалювального заводу, фасад як стіна для скелелазіння та інше.
«Краса архітектури в тому, щоб змінити реальність. Я не чую в суспільстві
дискурсу про те, якою має бути наша архітектура, якого масштабу мають
бути проекти, що саме ми хочемо бачити в майбутньому. Нам потрібно
змінити ментальну модель з дрібних точкових перетворень на світовий
масштаб. І я вірю, що це станеться... Для цього потрібно усвідомити, що
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це важливо, що архітектура – це мова, якою ми говоримо зі світом і нам
є, що сказати».[2, с.3]
Використані джерела:
1.Кого Рем Колхас назвав «першим архітектором, який звільнив
професію від туги»: веб-сайт.URL: https://is.gd/MrKUFq ( дата звернення
11.11.20)
2.Бярке Інгелс: архітектор майбутнього: веб-сайт.URL: https://
is.gd/0uuQbC ( дата звернення 11.11.20)
3.Що потрібно знати про архітектора, який звільнив архітектуру від
туги: веб-сайт.URL: https://is.gd/Nz9Kny ( дата звернення 11.11.20)

ПІДХІД «RESILIENCE» У ПРОЕКТУВАННІ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОСТОРУ КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ В СОЛОНИЦІВЦІ
«Resilience» як междисциплінарний підхід, який має на меті сприяти
фізіологічній реабілітації і формуванню психологічної стійкості у людей,
які потрапили в загрозливі або екстремальні умови та стресові ситуації.
Цей підхід потребує створення просторового оточення для трьох соціальних рівнів хворих: особистостей, родин і громад. Тому, розробка типології
відповідної просторової моделі для оновлення ресурсів людини є актуальним питанням адаптивного проєктування з урахуванням «resilience»
підходу.
Невдовзі «resilience» (укр. — резилієнс, психологічна пружність, здатність протистояти різним труднощам) стане визначальним принципом
життя ХХІ століття. Здатність долати психологічні проблеми й навантаження, буде постійно зростати і змінювати наше відношення до свого
оточення. Тому, на рівні розробки клініко-психологічного центру, стає необхідність формування адаптивної моделі архітектурного простору, яка
буде мати: 1) зони «без меж» (відкритих приміщень для спілкування, туристичних маршрутів, «in-side» перебування); 2) зони підтримання психологічного стану «тут і тепер» (мотивованих гейм просторів, майстерень);
3) зони відновлення і «допомоги» (спілкування, захист природного середовища, турботи за родину, тварину, рослину тощо). Ця адаптивна модель на основі «резилієнс» підходу передбачає створення функціональної організації і спеціалізованої інфраструктури просторового оточення,
де будуть реалізовуватись захисні позитивні фактори, які впливають на
особисту психологічну пружність.
На сьогодні у світі виникає потреба архітекторам разом з іншими
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спеціалістами та волонтерами, дедалі більше реагувати на виникнення
надзвичайних ситуацій, зважати наслідки цих ситуацій, що впливають на
життя громад, родин та окремих осіб, які потрапили під вплив ситуацій,
що надають чималий стрес. Принцип «резилієнс» на основі якого розроблена ця типологія організації просторового оточення дозволить проектувати клініко-психологічні центри реабілітації постраждалих внаслідок
події, які виходять за рамки звичного життя людини і загрожують її фізичній, психічній цілісності, призводять до руйнування соціальної структури
громад і суспільного порядку.
Література:
1. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій : підхід
резилієнс : навч.-метод. посібник / за загальною редакцією Н. Гусак. Київ:
Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. 92 с.
2. Problematic issues of psychological rehabilitation of veterans of the
antiterrorist operation and servicemen of the joint forces operation in Ukraine
(analytical review of the literature). Ukraine The health of the nation, 2019. N.
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ст. Бондарчук О.В,

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: Маймескул О. В., ХНУБА

ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
МАСОВОГО ЗНОСУ РАЙОНІВ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА
З середини ХХ століття починається масова забудова районів типовими комплексами. Виникає поняття «спального мікрорайону», де майже
відсутні комерція та виробництво. У такому форматі забудови відсутні
двори, а велетенські відстані між будинками стали «суспільно-нічим»
простором. Сьогодні технічний стан п’ятиповерхівок стрімко погіршується, що робить необхідність реновації все більш і більш критичною. Існує
два шляхи вирішення проблеми: повний знос чи реконструкція.
Більш простим варіантом є реконструкція, а саме: приведення будинків у сучасний технічний стан та/або їх часткова перебудова згідно
нових уявлень про якість життя; оновлення благоустрою та закладів культури та освіти. Але такий варіант консервує невдалий просторовий патерн міських околиць на десятиліття вперед. Зміна просторової структури
мікрорайонів означає значне збільшення вартості проекту. Країнами, що
пішли шляхом більш глибокої реконструкції є Німеччина та Фінляндія, а
більш простої – Чехія та Прибалтика.
Знос дозволяє повноцінно оновити район та його імідж, створивши
щільну квартальну забудову з будинками різної висотності. Реорганізо-
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вуються соціальні зв’язки, створюється нова інфраструктура та робочі
місця. Але цей процес потребує суттєвих фінансових ресурсів та часу,
бо виникає необхідність виселення мешканців, знесення старого житла,
зведення нових будинків та повторне переселення. При цьому московська практика демонструє, що суттєві зміни просторової структури району
можливі лише при повному зносі, чи зносі більшої частини його будівель.
Отже, у кожному випадку питання має, щонайменше, два виміри:
середовищний та економічний. При цьому якісні зміни середовища
потребують значних фінансових витрат і створення нового бренду для
оновлюваних районів.

ст. Чернов Ф. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ С. ТАРАНУШЕНКОМ ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ
СЛОБОЖАНЩИНИ
У 1920-і рр. на фоні знищення радянською владою храмової архітектури спостерігається піднесення музейної й краєзнавчої справи, що
спонукало багатьох вчених, серед яких був і Стефан Таранушенко, до
дослідження й фіксування пам’яток сакрального будівництва.
Метою доповіді є аналіз пам’яткоохоронної діяльності С. Таранушенка з дослідження пам’яток дерев’яної архітектури Охтирщини, що є актуальним напрямом, пов’язаним із сучасною зацікавленістю стародавньою
архітектурою, яка занедбана та зовсім зникає з мапи України.
Будучи уродженцем Охтирки й випускником місцевої гімназії,
С.
Таранушенко неодноразово повертався на батьківщину, про що свідчить
географія його досліджень. Серед дерев’яної культової архітектури Слобожанщини він виділив «охтирську групу» пам’яток, до яких входили храми Охтирки й навколишніх населених пунктів. У всіх церков цієї групи,
крім Михайлівської в Охтирці, поперечник восьмерика дорівнює стороні
квадрата плану центрального зрубу, тобто грані восьмигранника, орієнтовані по сторонах світу, безпосередньо продовжують зруб стін.
До нашого часу дійшли дослідження дерев’яної Юр’ївської церкви
на заході Охтирки, яка є взірцем храмів «охтирської групи». Вона була
зведена не пізніше 1660 р., була хрестовидною у плані й згоріла 22 грудня 1739 р. та після пожежі була частково відновлена. Дерев’яна споруда
існувала аж до 1920-х рр. і встигла потрапити до кола досліджень Таранушенка. Однією із небагатьох сакральних споруд міста, що не підпадає
під ознаки «охтирської групи» був дерев’яний Михайлівський храм у районі Гусинка. Він був заснований не пізніше 1670 р. Даний храм теж мав
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хрестовидний план, проте відрізнявся непропорційними гілками хреста і
у формотворенні нагадував звичайний сільський будинок. Дослідження
С. Таранушенка 1913–1928 рр. залишили по собі численні унікальні фотографії не існуючих нині дерев’яних храмів Охтирщини, графічні зображення чітких обмірів споруд, систематизовані дані із попередніх досліджень, статистичних джерел, розповідей місцевих жителів тощо.
Дослідження «охтирської групи» пам’яток С. Таранушенка увійшли до
Музею українського мистецтва та стали приводом до численних виступів,
публікацій, виставок, подальших досліджень його учнів. Більшість документів цього музею зараз зберігається в архівах ХНУ імені Каразіна. Його
праці дозволяють уявити архітектурну конфігурацію втрачених храмів,
дізнатися їх історію й роблять можливими детальну реставрацію та відбудову знищених пам’яток дерев’яної архітектури та створювати комп’ютерні моделі тощо.
Література:
1. Таранушенко С. А. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України / переднє слово С. І. Білокінь; передм., наук. ред., додатки В. В. Вечерський ; упоряд., прим. О. О. Савчук. Харків : Видавець
Савчук О. О., 2014. 864 с.
2. Таранушенко, С. А. Наукова спадщина: Харківський період: Дослідження 1918–1932 рр. Харків : Видавець Савчук О. О., 2011. 692 с.
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СПІЛЬНОТИ ХАРКОВА В ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІСТА
Ключові слова: спільноти, клуби Харкова, ділові клуби.
Актуальність роботи полягає у описанні ролі спільнот у вирішенні
проблем міста Харкова.
Об’єкт спільноти та клуби міста Харкова.
Предмет: зміна видів клубів та їх діяльності у місті.
Наукова новизна полягає у визначенні ролі та еволюції клубних рухів
Харкова.
Практична новизна полягає у розширенні спільнот Харкова для вирішення проблем міста.
Будь-яке місто складається із спільнот, які мають «сцену», де воно
діє у міському середовищі, але не кожна спільнота має «штаб», де збираються члени спільноти. В ХІХ році дія, напрямлена на створення нових
формацій, розвивали місто (на той момент дворянство, купці та співробітники університету були єдиною групою, що рухало місто вперед. Після
1917 року клубний рух був перетворений у державний інститут, більшість
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усіх проблем міста вирішувались державою за державними програмами.
У період 1919-1941 основна робота клубів зводилася до розширення навиків працівників та на об’єднання людей за спільними інтересами (такі
як клуб фотохудожників «Сушка в политехе»). З 1991 року почалась нова
хвиля створення клубів, які вже не були державними і не мали певної
комірки усередині ДК. За період 2000-2020 перед спільнотами став новий
ряд питань: екологія, право захисна діяльність, саморозвиток. Зараз є велика кількість спільнот, яка спеціалізується на сортуванні сміття. З 2007
року розвивається правозахисна діяльність організації «ХарковПрайд».
Проблему самореалізації вирішує мейкерський клуб «Гаражхаб».
Список використаних джерел:
1. Шварц Станислав. Путешествие в провинциальную столицу:
прогулки по старому. Харькову / Станислав Шварц. – Харьков : Факт,
2015. – С. 58-64
2. Бессмертный А. Константин Кеворкян: «чернецкий поёт о харькове, которого уже нет» [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.
chernets.info/интервью/43-константин-кеворкян/
«В клуб рабочий от станка металлист шагает»: деятельность клубов
для рабочих в Харькове в 1920-е годы // Deutsches Historisches Institut
Moskau, Bulletin Nr. 7. – М., 2013. – С. 41-54.
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ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ МІСТА ХАРКОВА
Ключові слова: простір міста, ономастика міста, урбанізм
Актуальність роботи полягає погляді на архітектурний простір міста
з точки зону ономастики. При такому погляді місто представляє собою
простір з офіційних та факультативних назв, які відмічені глядачами.
Об’єкт: поняття ономастики міста.
Предмет: формування назв в міському середовищі.
Наукова новизна: визначення можливої залежності між архітектурною формою будівель та її факультативною назвою, сформованою глядачем.
Метод: аналіз назв міста Харкова та зіставлення їх змісту з назвами з
інших міст та семантикою архітектурної форми.
Практична новизна: отримані результати можуть буди використані
при розвитку при розвитку міського простору Харкова.
Міський простір можна розділити на три основні категорії: об’єкти
міського середовища (будинки, природні об’єкти, монументи тощо), люди
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(спільноти, об’єднання, соціальні групи), та культурного коду (будь-який
нематеріальний продукт діяльності людей). Коли глядачі (люди у просторі
міста) стикаються об’єктами середовища, вони дають об’єктам середовища назви, детермінуючи об’єкт у середовищі та даючи йому певну факультативну назву цього об’єкта. Назви об’єктів є об’єктами дослідження
науки ономастики, яка спеціалізується на іменах власних (імена, прізвища, назви міст, рік). Назвою власною для міста є урбанонім. Він виконує
дві функції констатуючу (фактичну) та факультативну (впливають на стан
людини).
Урбанонім грає велику роль у міського просторі, формуючи культурний код міста та систему точок на карті міста, за якими глядач може орієнтуватися в просторі міста.
Висновки: урбанонім є цінним явищем міського середовища, який
відіграє велику роль в розвитку культурного коду міста та розвитку локальних центрів, назви яких будуть паралельно інформувати про їх розміщення у місті.
Список використаних джерел:
1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии, Н.В. Подольская, М., Издательство «Наука»,1988 — с.28-139
2. Соловьев А. Н. Урбанонимические термины и урбанонимы в словаре В. И. Даля / А. Н. Соловьев // Вопросы ономастики. — 2011. — № 1
(10). — С. 107-113.

ст. Ясиненко Є.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх. Дерябіна Ольга Олексіївна

ОСОБЛИВОСТІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СТИЛЮ В АРХІТЕКТУРІ
Індустріальний стиль — стиль в архітектурі та мистецтві, що має
спільні риси з конструктивізмом, а також лофтом. З’явився у 90-х роках
ХХ столітті в США та Західній Європі.
Друга промислова революція породила моду на заводську естетику
не тільки для промислових виробництв, а й для оформлення офісних або
житлових інтер’єрів.
Ключовими елементами цього стилю є: поєднання функціональності
та дизайну, високі стелі, використання сирих необроблених матеріалів,
таких як бетон, цегла, метал; відсутність орнаменту на фасаді будівлі; потертості після довгих років інтенсивного використання, «відкрита» цегла,
повітроводи та трубопроводи, які в іншому випадку могли б бути згладжені в житловому будівництві, великі вікна з металевою сіткою.
Для оформлення архітектурних об’єктів в індустріальному стилі вико-
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ристовуються грубі штучні матеріали: скло, бетон, цегляна кладка. Важкі,
потужні та міцні металеві конструкції — невід’ємна частина об’єкту.
Хоча з першого погляду може здатися, що лофт та індустріальний
стиль схожі, це насправді не так. Індустріальний стиль з’явився раніше,
ніж лофт. Лофт — це окремий самостійний стиль з затишним житловим
приміщенням, організованим на місці занедбаного промислового приміщення. Індустріальний стиль має більш агресивну промислову атмосферу. Сучасним представником цього стилю можна вважати архітектора
Теллі Теодора. Індустріальний стиль дуже молодий та в нього є можливість стати більш популярним у найближчий час.
Список використаних джерел:
1. Індустріальний дизайн: веб-сайт URL: https://is.gd/SPp5oh (дата
звернення: 14.11.2020)
2. Індустріальний стиль і індустріальний лофт: чим відрізняються?
: веб-сайт URL: https://is.gd/iW1MqS
(дата звернення: 14.11.2020)
Будинок за проектом Telly Theodore Allied Office в Сіднеї : веб-сайт
URL: https://is.gd/pzW5WQ (дата звернення: 14.11.2020)
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ТЕНТОВА АРХІТЕКТУРА. ІНДУСТРІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
Триваюча криза диктує нові вимоги практично у всіх сферах життя
суспільства. Будівельний комплекс не виняток. І дизайн, тісно пов’язаний
з ним, просто зобов’язаний реагувати на нові реалії життя, щоб як і раніше бути затребуваним. Сучасні умови змушують архітекторів шукати нові
підходи, в тому числі і при проектуванні сучасних промислових об’єктів.
Особливе значення мають малобюджетні виробничі будівлі. Економія, закладена в проект, значно збільшує шанс його реалізації.
Серед перших рукотворних артефактів були прості притулки, що використовувалися мисливцями понад сто тисяч років назад і зроблені, як і
інші їх інструменти, з побічних продуктів полювання. Залишки цих притулків, обтягнуті шкірою «намети» з кістяними або дерев’яними каркасами і
більш складні споруди, згруповані в поселення, були виявлені на археологічних розкопках по всьому світу. Далекий опит установки і конструювання цих народних споруд має внесок до архітектури сьогодні[1].
Перші значні прояви тентової архітектури були прямим результатом
розвитку технології і техніки. Латинський «веларіум» був на щоглах над
амфітеатром Колізею в Римі та інших спорудах цього типу. Подібні навіси, звані «толдос» - над іспанським містом Севілья і зараз використову-
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ються для їх затінення. У всіх цих спорудах використовувалися придбані,
безсумнівно, в суднобудуванні навички та матеріали - канат і полотно,
і технологічні методи, що застосовувалися для швидкого і ефективного
підйому великих об’єктів [1].
У другій половині минулого століття у світі з’явилось достатньо багато промислових споруд з використанням тентових матеріалів. Нові
будівельні матеріали, стрімко зростаюча швидкість зведення, викликані
швидким розвитком науково-технічного і соціально-економічного прогресу, дають можливість створити новий просторовий світ, що змінюється
і пристосовується до актуальних потреб суспільства або його окремих
груп за принципом «тут і зараз». В якості тентових покриттів просторові
конструктивні системи здатні перекривати великі простори без проміжного матеріалу, вирішуючи завдання економічністю на новому, раніше неможливому рівні [2]
Однак, на думку деяких архітекторів, що спеціалізуються в проектуванні тентових споруд, існує думка, що в країні застосування тентових
конструкцій стримувалося через невідповідність вітчизняних тентових
матеріалів високим вимогам, що пред’являються даними типами споруд,
таких як різноманітність колірної гами , світлостійкості, міцності і довговічності [3].
Завдання сучасного будівництва викликали необхідність створення
легких і рухливих конструктивних систем, що відрізняються граничною
гнучкістю, мобільністю, коротким терміном зведення і регульованим терміном експлуатації. Вони здатні організувати різноманітні, в тому числі
великопрогонові просторові конструктивні структури різних криволінійних форм, в яких огороджувальні функції виконує тонкий синтетичний
високоміцний матеріал. Дані конструктивні системи утворили в останнє
десятиліття так званий клас тентових споруд, які своєю яскравістю, практичністю, динамічною красою силуету домоглися визнання Нової архітектурної реальності XX століття.
Потенціал «тентової архітектури» реалізувався в унікальних павільйонах, найбільших олімпійських спорудах, у всесвітньовідомих аеропортах, престижних готелях, торгових комплексах і виробничих спорудах самого різного функціонального призначення.
Тентові споруди промислового призначення мають і інші ознаки - збігаються термінами морального зносу споруди і фізичного старіння матеріалу. Швидкість сучасного життя змінилася, і тентові споруди дозволяють вводити адекватні своєму часу (технологічні та економічні) зміни.
Можна сказати, що з впровадженням тентової архітектури з’явилася
нова «технологія» організації архітектурного простору з багатою пластикою і активною поліхромією, яка допомагає архітекторам розкрити творчі
можливості конструювання «нових форм» [1].
Особливу значущість в даний час набувають малобюджетні індустріальні споруди - каркасно-тентові швидкобудуємі мобільні споруди.
Мета - вже на стадії проектування знайти можливість скоротити витра-
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ти на будівництво і знизити подальші витрати на експлуатацію. Разом з
тим, «здешевлюючи» об’єкт, не можна допускати, щоб він перетворився
в щось «сіре» та нецікаве.
На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що існують потенційні можливості застосування тентових структур при проектуванні об’єктів промислового призначення - швидкомонтованих, мобільних, які легко трансформуються відповідно до зміни функції і володіють
високими естетичними достоїнствами. І разом з тим, відносно недоpoгих,
а це означає, більш затребуваних.
Список використаної літератури
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Объект предпроектного исследования – это комплекс зданий начала
ХХ в. в стиле декоративного модерна, расположенный в начале ул. Клочковской и активно участвующий в панораме центра Харькова. Авторство
принадлежит архитектору Корнеенко Б.Н.
Отсутствие надежной информации о памятнике архитектуры является основной проблемой, наряду с угрозой сноса и неудовлетворительным
состоянием сооружения. В департаменте архитектуры по этому объекту
представлена неполноценная информация и не произведено никаких попыток заполнить пробелы в истории. Также был найден эскизный проект
реставрации Маскима Розенфельда, в котором после подробного изучения объекта были найдены неточности.
Актуальность заключается в поиске новой информации, методами
натурных исследований. Была проведена фотофиксация и написано техническое описание. Еще в процессе сформировалось предположение,
что здание было надстроено на старое одноэтажное, о чем не указано ни
в одном источнике. Методом обмеров фасадов и пропорционирования
по фото были выполнены чертежи. Параллельно изучались историко-библиографические источники, и было выяснено, когда была выкуплена
территория, когда были построены здания, и как оно использовалось.
Удалось уточнить владельца сооружения и его стилистические и художественные аспекты. Чтоб узнать, как менялся облик здания, найдены
исторические фото. А также было исследовано творчество автора.
Таким образом, нам удалось собрать и дополнить информацию о памятнике архитектуры, всесторонне раскрыть его историческую, художественно-стилистическую, градостроительную, мемориальную ценности.
Но еще предстоит решить проблему недостатка информации и у других
памятников архитектуры и и сохранить исторический облик города.
Литература
1. Официальная информация отдела охраны памятнитков при департаменте градостроительства и архитектуры ХОГА.
2. Материалы отдела охраны памятников архитектуры (ХОГА), Проект реконструкции здания «Инпромбанка» с пристройкой, ин-т «УкрНИИпроектпреставрация» (автор В.Е.Новгородов, личный архив)
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Исследования памятника архитектуры начала ХХ в.
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Дослідження дому Романенка по вул. Конторська, 26
Старіння і відповідно руйнування пам’яток архітектури та повна байжужість до їх долі є однією з проблем України та Харкова зокрема. Вкрай
важливими є дослідження задля популяризації архітектурної спадщини,
розуміння та розкриття цінності цих будівель, аби довести суспільству
необхідніть збереження історичної спадщини. Однією з таких пам’яток є
колишній прибутковий будинок купця Романенка - одна з найромантичніших споруд історичної вулиці Конторської, донедавна відома загалу як
«дім Шапара».
Протягом багатьох років – з часу взяття споруди на облік як пам’ятки
архітектури у 1980-х рр. – оперувати доводилось лише описом стилістичних особливостей модерного будинку. Сучасними розвідками краєзнавців
була відновлена історія домоволодіння, встановлено особу замовника і
будівничого (на той час власника прилеглої кондитерської фабрики, купця Романенка), також вдалося з’ясувати хто був автором проекту . Актуальність полягає у розкритті справжньої історії дому по вул. Конторській,
26. Також, загострено увагу на необхідності дослідження, та системного
підходу вирішення проблеми реставрації пам’яток архітектури.
У процесі дослідження цієї пам’ятки архітектури було знайдено нові,
досі невідомі широкому суспільству, авторські креслення архітектора
Фельдмана. Які стали фундаментом для дослідження дому. Внесок автора- зібрана і узагальнена інформація щодо дійсної будівельної історії
пам’ятки, зафіксовано поточний стан і зміни, дана оцінка художніх якостей
проекта і саме об’єкту, з графічною реконструкцією проектного рішення
та стану насьогодні задля подадьшого проєкту реставрації. Спираючись
на натурні та бібліографічні дослідження, які були проведені у ході роботи можемо зробити висновок, що у проекті В.А. Фельдмана та зведеній
будівлі є розбіжності. Це змушує нас задаватись питаннями, чому будівля
не відповідає проекту.
Література.
1. А.Ф.Парамонов, Прогулки по Харькову – Харьковский частный музей городской усадьбы, 2019, -424 с.:ил.
2. Корректирование и редактирование статей для свода памятников
истории культуры народов СССР по украинской ССР(Раздел архітектура и градостроительство);В.В.ГАНИЧЕВ, Г.Н.ЛЕЩЕНКО, П.М.ЛОПАТЬКО,1990 г.
3. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г.Заболотного, Київ.
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Вклад архітектора О. М. Бекетова в розвиток української архітектури важко переоцінити. Наприкінці ХIХ століття Олексій Бекетов будував
багато чудових особняків в місті Харків. На сьогоднішній день деякі з них
втратили свою автентичність.
Споруда, побудована архітектором О. М. Бекетовим, знаходиться на
вулиці Дарвіна, 13. На сьогодні вона втратила свій первинний вигляд та
не виконує первинну функцію.
Мета роботи: на підставі історико-архівних та натурних досліджень
виявити первинний вигляд особняку по вулиці Дарвіна, 13 на момент його
побудови 1896 року.
Колишній особняк по вулиці Дарвіна, 13 в місті Харків був побудований архітектором Бекетовим для біолога Дмитра Алчевського у 1896 році.
Але внаслідок кризи родини Алчевських будівлю було продано і згодом
до неї зробили дві прибудови. Зробивши аналіз даної будівлі Бекетова
можна сказати, що це двоповерхова будівля з асиметричною композицією головного фасаду. В особняку було двоє сходів: парадні та службові,
які на сьогодні частково втрачені. Присутня типова коридорна-анфіладна
схема планування. Був присутній напівпідвальний поверх. Проаналізував
інші особняки Бекетова можна цілком повністю відновити функціональну
схему планування особняку. Особняк виконано в дуже незвичному для
Харкова мавританському стилі. Це дуже цікаво, бо в архітектора Бекетова була дача в Алушті в такому ж стилі. Дмитро Алчевський не раз був
на тій дачі , бо він був родичем Олексія Бекетова. Можна припустити ,
що Дмитру прийшлася до вподоби дача в Криму, і він захотів побудувати
схожу споруду . На підставі цього можна сказати , що в особняку Дмитра
Алчевського існувала тераса.
Висновок: зробивши даний аналіз можна цілком точно відновити колишній особняк Д.О.Алчевського по вулиці Дарвіна, 13.
Література
1. «Архітектура Радянської України», 1939 р. - №6 с.14
2. https://ngeorgij.livejournal.com/160538.html
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Архітектура особняків О.М. Бекетова м. Харків (на
прикладі будівлі за адресою: м. Харків вул. Дарвіна, 13)
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Проблеми збереження пам’ятки архітектури на прикладі дому Томицьких на пров. Кравцова 13Б.
Дім Томицьких є пам’ятником архітектури за охороним номером №
585, що має незадовільний для експлуатування технічний стан і не має
матеріалів комплексних досліджень, за якими можна проводити реставраційні роботи.
Актуальність теми полягає у факті збереження історичної і цінної забудови та консервуванні її початкового вигляду.
Новизною теми являються матеріали комплексних досліджень будівлі, які проводяться в рамках учбового проекту реставрації. Вони проявляють свою цінність на фоні відсутності попередніх досліджень та проектної документації. Метою роботи є доповідь про сучасний стан об’єкту
та виявлення напрямків, за якими потрібно проводити дослідження.
Особняк, що належав Григорію Томицькому, був збудований цивільним інженером Сергієм Тимошенко у 1915 році. Будівля виконана у стилі
українського модерну, про що свідчать характерні вікна із трапецевидним
звуженням, надвіконні перемички із аналогічним звуженням та присутність традиційного українського орнаменту в обрамленні інтер’єру. Основний корпус будівлі має 2 поверхи з напівпідвалом, а додатковий тільки
1 поверх з напівпідвалом. Фасади виконані за допомогою цегляної кладки
без зовнішнього облицювання.
Технічний стан будівлі незадовільний: внаслідок пожежі 2016 року
відбувся масивний обвал даху та перекриття одноповерхового корпусу,
присутні малі пошкодження цегляної кладки, часткове і повне мурування та видозмінення деяких віконних прорізів, присутність пізніх прибудов,
змінений первісний вигляд даху основного корпусу будівлі. У теперішній
час будівля використовується, як житлова
Метою передпроєктних робіт було накопичення історичних свідчень
та матеріалів щодо первісного вигляду будівлі, створення графічної реконструкції пам’ятки на момент побудови.
Отже, пам’ятка зберегла виразні особливості українського архітектурного модерну початку ХХ століття, тому має бути реконструйована
для збереження культурної спадщини України.
Література:
1) Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та
інновації. Матеріали науково-практичної конференції. Харків: друкарня
Мадрид. 2019. с. 397
2) Праці пам′яткознавців. Ювілейна збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. – Харків: Курсор, 2012. – Випуск 2. – 330 с., 192 іл.
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Проблема: сучасна пам’яткоохоронна діяльнісь вимагає повноцінних
історико-архітектурних досліджень, задля виявлення як технічних проблем, так і всіх змін у вигляді пам’ятки та її оточення, для фахової оцінки
архітектурно-художніх та історико-меморіальних аспектів.
Актуальність: попри важливу містобудівну роль даної пам’ятки, таких
досліджень бракує для того, щоб підняти історію.
Новизна: було відстежено послідовність етапів будівельної історії
пам’ятки, корекція авторського задуму під час будівництва, аналіз технічного стану як зовнішніх так і внутрішніх архітектурно-конструктивних
елементів пам’ятника.
Внесок автора: при виконанні учбового проекту реставрації проведено комплекс натурних і бібліографічних досліджень, зроблено повне
розкриття історії та реконструкції головної будівлі Лінецького А.В. у місті
Харків.
Висновки: Будівля Товарної біржі, що з’явилася в Харкові під час розбудови столичної інфраструктури центру міста та на хвилі нової економічної політики, являє собою реконструйований з надбудовою у 1925/26 рр.
за проектом архітектора А.В. Лінецького двоповерховий магазин галантерейної фірми «Альшванг». Будинок «радянського торгу» відразу ж зайняв
чільне місце в ансамблі головної на той час площі завдяки романтичному
вигляду (що нагадував європейський банк) і оригінальному силуету з витонченою башточкою та алегоричною скульптурою робітника зі штурвалом, в оточенні локомотива і літака – як символів комунікацій. Силуетні
елементи були ліквідовані у 60-х роках і відновлені на початку 2000-х.
Література:
1. Харьковская Торговая биржа. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://zabytki.in.ua/ru/2035/kharkovskaya-torgovaya-birzha
2. Скульптурная композиція города Харькова . [Електронний ресурс].Режим доступу: http://archive.objectiv.tv/201211/64318.html
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Пам’ятник архітектури 1925 р. товарна біржа на майдані Конституції, 13 у м. Харкові
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Концепція архітектури модернізму Ле Корбюз’є на прикладі об’єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО
Ле Корбюз’є – архітектор, який вважається одним з найбільш значущих
діячів ХХ століття. Об’єкти за його проектами були зведені в різних країнах
світу: в Швейцарії, Франції, Німеччини, США, Аргентині, Японії, Росії, Індії та
Бразилії. Ле Корбюз’є є новатором в області архітектури модернізму і представником інтернаціонального стилю. 17 робіт архітектора, розташованих по
всьому світу внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тому
важливо вивчити основні принципи об’єктів Ле Корбюз’є і дослідити різноманітність напрямків збереження його спадщини.
П’ять принципів Ле Корбюз’є є беззмінними інструментами його зодчества. Опори - стовпи, дахи - сади, вільне планування, розташування вікон
уздовж по фасаду, вільний фасад - все це усталені правила модернізму і
інтернаціонального стилю, є розпізнавальними ознаками руки майстра. Будинок обов’язково повинен стояти на окремих опорах. Залізобетон дозволяє
створювати об’єкти, які летять в повітрі. Під будинком і на даху може перебувати сад. Залізобетон - новий матеріал, що дозволяє створити сполучену
покрівлю будівлі. За словами архітектора, застосування залізобетону сприяє
впровадженню вільного планування, що сприяє раціональному використанню простору. Розташування вікон уздовж по фасаду і вільний фасад - знову-таки перевагу залізобетонних конструкцій.
Спадщина світового архітектора не обмежується виключно архітектурними об’єктами. Ле Корбюз’є є автором близько 15 книг, де опубліковані його
листи, замітки, описи дослідних робіт над системою пропорційних вимірів
«Модулор». Крім усього іншого, Ле Корбюз’є писав архітектурні статті до
французького журналу «Новий дух». Пізніше, прийняли рішення опублікувати всі статті до книги «До архітектури»
Споруди, що внесені до списоку ЮНЕСКО володіють трьома критеріями оцінки. 1.Об’єкти являють собою шедеври людського творчого генія, забезпечують відповіді до певних архітектурних та соціальних викликів 20 ст..
2.Проекти демонструють обмін людськими цінностями в світовому масштабі.
3.Об’єкти безпосередньо пов’язані з ідеями сучасного руху.
Ле Корбюз’є, один з тих, хто вплинув на розвиток архітектури ХХ століття.
Архітектор впровадив безліч передових, на той момент, ідей. Творця по праву
називають великою фігурою, цінують і транслюють його спадщину по всьому
світу.
Література:
1.Ле Корбюз’є «До архітектури».
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Стиль є однією з основних категорій архітектури. Він допомагає показатистановлення думки в різні періоди розвитку архітектури.
Мета роботи: дослідити архітектурний стиль Харківського Національного університету будівництва та архітектури.
Спочатку на цьому місці знаходився будинок Держстраху . Був побудований в 1927 році за проектом архітекторів А. Г. Молокіна і Г.Д Іконнікова. У
1927-1929 сталася переробка проекту Іконнікова Г.Д. і Лимаря Е.А.
Існує думкащо будівля відноситься до Арт-Деко.Як правило даному стилю притаманні нейтральні кольори, прості прямокутні вікна, з великою площею скління, двері теж як правило прості за формою. Характерною особливістю є пірамідальна композиція фасаду.
При будівництві Держстраху (Харківського Національного університету
будівництва та архітектури )були використані прогресивні для 20-тих років
конструктивні рішення такі як рамний залізобетонний каркас та монолітні часто-ребристі перекриття,сам образ забудови є цілісним, в будівлі підкреслені
геометричні форми. На фасаді університету розташовані такі декоративні
елементи як: картуш, кронштейн, замковий камінь, русти, лопатки, в довоєнні
часи на фасадах при вході знаходилися колони, це підтверджує його належність до Арт-Деко.
Висновок : будівля Харківського Національного університету будівництва
та архітектури є прикладом Арт-Деко .
Література:
1.Болотський М.С.,Борисов А.В.,Гончаренко Д.Ф.,Гончаренко О.П.,Єкімов В.О.,Кипенськи К.В. « Сторінки історії ХІБІ-ХДТУБА-70 років»
2.Давидич Т.Ф. «Стиль як мова архітектури»
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Стиль в архітектурі будівлі Харківського національного університету будівництва та архітектури.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Дослідження втрат і змін фасаду будівлі на майдані Конституції, 26
у м. Харкові
Всі пам’ятники архітектури несуть в собі свою історію. Згодом, ця
історія губиться через переміщення уваги на нові архітектурні об’єкти.
Тому вивчення пам’яток архітектури, їх історії і первісного вигляду - важлива частина роботи в збереженні історичної спадщини міста. Дана будівля, що знаходиться за адресою: Майдан Конституції, 26, знаходиться
в Реєстрі пам’яток архітектури Харківської області і також має власну
історію.
Дана споруда була побудована у 1899 р Олексієм Бекетовим для
Торгівельного банку. Будинок витриманий в стилі неокласики з елементами західноєвропейського модерну. В ході дослідження з’ясувалося, що
для створення споруди архітектор відправився за кордон в Європу, де
докладно вивчив аналогічні будови і виконав свій проект з урахуванням
передових вимог до проектування банківських споруд того часу.
Слід зазначити, що Олексій Бекетов забезпечив унікальний вигляд
будівлі за допомогою ритмічної добірки безлічі елементів декору. Після
революції замість Торгівельного банку там були різні установи. Під час
Другої Світової війни будівля сильно постраждала. Для її реконструкції
був призначений архітектор Ной Підгорний, який змінив деякі елементи
декорного оформлення. Зокрема, це торкнулося винятку каріатид, які перебували раніше на фасаді першого поверху, а також появи відповідної
тому часу радянської символіки на верхній частині будівлі. В ході відновлення також була прибудована секція, якої раніше не було - перемичка між спорудою і нинішнім ляльковим театром. Також, Будинок науки і
техніки, що розміщувався там після війни, залишив після себе тематичні
вітражі.
Перераховані вище факти дають нам зрозуміти, що будівля мала
дещо інший первинний вигляд і несе в собі унікальність, частина якої
була загублена в ході реставрації.
Література:
1. Бондарев А. «Торговый банк» [Електронний ресурс] / Антон Бондарев // Харьков манящий. Архитектура. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://moniacs.kh.ua/torgovyj-bank/.
2. Шовчко В. «Здание Торгового банка в Харькове» [Електронний
ресурс] / Вікторія Шовчко // Достопримечательности Украины. – 2010. –
Режим доступу до ресурсу: https://zabytki.in.ua/ru/2131/zdanie-torgovogobanka-v-kharkove.
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Збереження архітектурної спадщини - пріоритетна проблема містобудівної політики будь-якого з історичних міст України. Місто Куп’янськ
Харківської області, заснований у 1779 року - не є винятком.
Споруда, яка знаходиться на вулиці Садова, 2, не визнана міською
владою,як історично цінна спадщина, тому й не охороняється законом.
Зазначена причина тягне за собою неконтрольовану реконструкцію, що
поступово змінює архітектурний вигляд об’єкта і впливає на його унікальність. І хоча споруда знаходиться в Реєстрі пам’яток архітектури Харківської області (№ 7527-Ха) та нанесена, як цінний об’єкт на історико-опорний план міста Куп’янська, на сьогоднішній день будь-які історико-архівні
відомості стосовно неї відсутні.
Мета роботи:на підставі історико-бібліографічних та натурних досліджень обґрунтувати історико-архітектурну та містобудівну цінність будівлі
комори по вул. Садова,2 в місті Куп’янськ.
Комора розташована біля Торгової площі та використовується сьогодні як будівля торговельно-складського призначення. За стильовими
характеристиками об’єкт відноситься до кінця ХIХ — початку ХХ століть.
Автор об’єкта-невідомий. Споруда має високий цоколь з майданчиком
для завантаження товару. Великі арочні вікна першого поверху з металевими ґратами служили вітринами. Цегляний перший поверх використовувався для збереження та продажу зерна . Другий, дерев’яний поверх, використовувався для сушіння зерна та його розфасовки. Несучі конструкції
дерев’яних перекриттів виконані у вигляді дерев’яних столів з консолями.
П’ятискатний дах спочатку був покритий залізом або дошками.
Висновок: комора в місті Куп’янську зберегла свою автентичність і
гармонійно вписана в історичний ландшафт міста, як цінна пам’ятка архітектури.
Література:
1.Древности города Купянска. [Електронний ресурс].- Режим доступу:https://www.academia.edu
2.Закон України «Про охорону культурної спадщини». [Електронний
ресурс].- Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
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Стосовно питання збереження архітектурної спадщини м. Куп’янська (на прикладі будівлі комори за адресою: м. Куп’янськ вул.
Садова,2)
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

1-я казённая аптека по ул. Конторской
В центре Харькова в квартале между Большой Рождественской и
Екатеринославской улицами сохранился памятник архитектуры XVIII
века – аптека Приказа общественного призрения. Это не только редкий
памятник архитектуры, но и усадебное владение харьковского баснописца Василия Григорьевича Масловича, а позже и его сына.
Сооружение было выполнено в стиле русского классицизма губернским архитектором П. А. Ярославским в 1787 году, представляло
собой двухэтажное здание с подвальным этажом. Но в связи с многочисленными перестройками владельцев фасад и план были изменены.
Реставрация памятника архитектуры — это процесс восстановления
подлинных древних частей памятника с учётом его прошлого. Харьков один из уникальных городов Украины, который сочетает в себе историю
и оригинальные архитектурные решения. Поэтому реставрация памятников архитектуры и сбережение их является актуальной и важной темой.
Первый этап реставрации начался с натурных изысканий, была проведена фотофиксация объекта и составление технического и стилистического состояний. Также наводились исторической справки для понимания периодизации, разбора пристроек и для дальнейшей разработки
плана реконструкции памятника.
Поэтапное изучение генпланов и сбор архивных данных, помогли
выяснить, что конфигурация здания не менялась со времен Масловичей.
В результате проведенных реставрационных исследований, была
поставлена задача воссоздания сооружения на время проживания в нём
Николая Васильевича Масловича по проекту архитектора Андреа Томсона. Речь идет о том, чтобы внести некоторые изменения в существующий проект для сохранения памятника архитектуры и восстановления
его полной аутентичности.
Литература:
1.Научная реставрация сегодня. [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-restavratsiya-segodnya
2. Методика реставрации памятника архитектуры . [Электронный ресурс].- Режим доступа: file:///C:/Users/ Downloads/5cd0165d1bf7f26e50461
eb023.pdf
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На сьогоднішній день головний корпус садиби Харитоненків у місті
Суми по вул. Троїціка, 4, знаходиться в стані не придатному до використання. Будівлю було збудовано в 1860 році. Автор невідомий. На даний
час будівлю
законсервовано.
Мета роботи - узагальнити результати натурних досліджень пам’ятки
архітектури, на основі яких буде виконано проект реставрації головного корпусу садиби. В нашій країні дуже багато пам’яток архітектури, що
знаходяться в неналежному стані, тому громадянам важливо піклуватися
про архітектурну спадщину нашого народу.
Натуральне обстеження 2020 року виявило незадовільний стан будівлі. Обсипана штукатурка, закладені вікна, зміна первинної планувальної системи, втрата автентичних парадних дверей, закладена тераса,
втрата автентичних полів та багаті втрати декору. Але не дивлячись на
великий список втрат, було збережено й достатньо деталей. На фасадних
плоскостях - це часткове рустування, пілястри з капітелями коринфського ордеру, сандрики на ліпних кронштейнах та криволінійний аттик по
центру будівлі. Частково збережено й інтер’єри головного корпусу: ліпнина, дві колони коринфського ордеру на вході в садибу та підтримуючі
карнизи, які розміщено з обох боків від колон, кесонні стелі, стилізована фактурним розписом під дерево, геометричні орнаменти на стінах та
значний акцент будівлі – центральні мармурові сходи з влаштуванням
імітації каміну та великим дзеркалом на сходовій площадці.
Отже, не дивлячись на те що будівля перебудовувалась під нужди
університету та довгий час слугувала жителям міста в ролі лікарні, корпус
зберіг автентичну форму й достатньо деталей інтер’єрів часів перебудови 1913 року, що дозволять розробити проект реставрації для подальшого використання пам’ятки архітектури.
Література:
1. Паспорт пам’ятки культурної спадщини головного будинку комплексу садиби Харитоненків. 2004 р.
2. Технічний паспорт на нежитлову будівлю по вул. Троїцька, 4. 2006р.
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Натурне обстеження головного корпусу садиби Харитоненків у м.
Суми по вулиці Троїцька, 4
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Методи соціальної адаптації об’єктів індустріальної спадщини до
умов міського середовища
Постанова проблеми. Актуальність. Сучасні міста постійно розвиваються, удосконалюються та розширюються. Це призводить до потреби у
нових спорудах житлового, культурного та адміністративного призначення. Проте в умовах сучасного потокового будівництва виявляються, що
максимально оптимальні майданчики зайняті розміщеними на них історично склавшимися пам’ятками промислової архітектури, багато з яких
через старіння стають або нерентабельними, або не функціонують. Тому
в останні роки поширються ідеї реновації та рефункціоналізації промислових споруд.
Методи та принципи. В роботі розглядаються два напрямки перетворення промислових об’єктів: часткова рефункціоналізація (реконструкція
планувальної структури, перетворення об’єкту в музей або включение
нових об’єктів міського значення), або повна реновація споруди, шляхом
перепрофілювання промислових об’єктів (наприклад надбудова декількох
поверхів чи прибудова приміщень). Однак незважаючи на обраний шлях
реновації слід використовувати ряд важливих методів. Перший це метод
«аналогій», який передбачає порівняння проектованого об’єкту з тими
чи іншими властивостями образного аналога. метод симбіозу або метод
“аплікації”, де за рахунок загальних композиційних прийомів, матеріалів,
форми вже існуючої споруди створюється нова композиція. Ще одним
методом є «інтеграція», тобто врізка додаткових елементів і структур в
існуючі конструкції будівлі. Серед основних прийомів виділяють прийом
композиційної середовищної адаптації, прийом стилістичної середовищної адаптації, прийом декоративної середовищної адаптації, прийом асоціації та образно символічної середовищної адаптації.
Висновки. Слід зазначити, що реновація це важливе явище не тільки
на містобудівному рівні, а й на соціальному, що добре впливає на функціональну організацію міста та збереження історичної спадщини.
Література:
1. Архитектура запада. Модернизм и постмодернизм, критика концепций. М.: Стройиздат, 1987. С. 30-32.
2. Бархин М.Г. Архитектура и человек./ Проблемы градостроительства будущего. -М.: Наука, 1979.
3. Реновація промислових зон [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zn.ua/promyshliennost/vse-na-zavod-renovaciya-promyshlennyhzon-278307_.html
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За більш ниж понад сто років існування залізничної галузі, у закордонних країнах по всьому світі спостерігається значні зміни. На сучасному єтапі транспортних перевезень перше місто займає автомибільний
транспорт, я найбільш економічній, мобільній, технологічний. Ві стає новим елементом сучасної транпорнгої інфраструктури. Понад десятки тисяч залізничних вокзалів у промислових районах міст та безліч історичних
об’єктів перебувають у деградованому стані. Це є сьогодні надзвичайною
проблемою збереження матеріальних ресурсів та об’єктів культурної
спадщини, що перевувають на обліку. Виявлено, що багатофункціональні
вокзали як тип транспортної інфраструктури відсутні в Україні. В даний
час старі вокзали і станції не справляються з навантаженням пасажиропотоків, і не відповідають сучасним вимогам.
У даній роботі на базі вивчених зарубіжних прикладів проектування, будівництва та експлуатації залізничних вокзальних комплексах робиться спроба виявлення основних напрямків пристосування будівель
залізничного транспорту для туристичної галузі, визначення принципів
використання будівель даного типу різної типології, статусу та видової
класифікації для адаптації їх до умов України.
Основним завданням поліпшення вокзалів є створення максимального комфорту для пасажирів, відповідність економічним і технічним
вимогам. Це сприяє створенню об’єднаних вокзалів для обслуговування пасажирів, які роблять посадки з одного виду транспорту на інший
в єдиному вокзальному комплексі. Також актуальним є об’єднання різних типів вокзалів (ж/д вокзали, автовокзали, термінали аеропортів) з
громадськими функціями (ресторани, готелі, торгові центри, паркінги),
що дозволяє створювати різну функціональну структуру. Об’ємно-планувальне рішення вокзальних комплексів має великий спектр варіацій.
Яскравими прикладами архітектури даного типу є центральний вокзал у
Варшаві (Польща); вокзал Орієнте в Лісабоні (Португалія); центральний
вокзал в Берліні (Німеччина); вокзал Льєж-Гійемен (Бельгія). На наш погляд, будівництво вокзалів стало важливим містоутворюючим чинником,
що зробив вплив на розвиток великих і малих міст.
Література:
1. Голубев Г.Е. Современные вокзалы железнодорожного, речного, морского,
автомобильного и воздушного транспорта. – М.: Стройиздат, 1967. – 207 с.
2. Самые потрясающие ЖД вокзалы мира: веб.-сайт. URL: https://
parovoz.org/articles/top-20-samye-potryasayushie-zhd-vokzaly-mira
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До питання дослідження пам’ятки архітектури – особняка
по вул. Москалівській, 55А
Історико-архітектурні дослідження пам’яток архітектури необхідні для
повного аналізу та розуміння того чи іншого об’єкту – «духу місця» з історією
ділянки домоволодіння, еволюції (зазвичай – деградації) його художніх якостей, пов’язаних з пам’яткою персоналій, що зумовлює меморіальну цінність. Необхідно розуміти, що було б краще реалізувати при реставрації
пам’ятки архітектури, від консервації до часткової або повної реставрації на
певний період.
Дослідження особняка по вул. Москалівській 55А проводилось з метою
збору інформації для подальшого учбового проекту реставрації даної споруди.
Актуальність даної теми полягає в пізнанні епохи того часу, родини, що
проживала в будинку, його історії від створення до сьогодення. Москалівка
– одна з старовинних вулиць Харкова, саме там ми можемо бачити як змінилась з часом будівля під номером 55А. На території, де зараз ми можемо
побачити сіру старовинну будівлю, в 1850-х роках був механіко-чавунно-ливарний завод Добичіна, згодом В. Г. Пономарьова. У 1879 році завод придбали Альберт Федорович Бельке і дворянка Марія Миколаївна Ремізова, і
його перейменували в чавунно-мідно-котельний завод. До 1884 року сама
будівля заводу перебувала в глибині двору. А вже в 1884 році за проектом
архітектора І.П. Гінша була побудована двоповерхова будівля, яка існує і до
цього дня.
Під час роботи над збором інформації про будівлю вдалось визначити,
що інтер’єри були досить багаті, та було втрачено сад разом з фонтаном, до
того часу, поки в руки не потрапили фото поруч з будинком, складно було
уявити, що він був таким розкішним дивлячись на те, що зараз маємо.
Досить важливо буде повернути стан будівлі на 1884 р., тобто на момент
створення. Наскільки це можливо, адже вона зазнала великих втрат та видозмін. Такою як вона була раніше, мабуть, ніколи жителі вулиці Москалівська і
не побачать. Але, місією проекту є саме вдихнути в будівлю ті особливі нотки
архітектури І.П. Гінша, та повернути втрачені елементи.
Джерела і література:
1. Паспорт пам’ятки (Департамент містобудування та архітектури ХОДА)
2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» . [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
3. Как строился Харьков. Москалевка [Електронний ресурс].- Режим
доступу https://stroyobzor.ua/news/kak-stroilsya-harkov-moskalevka.html
4. Матеріали з особистого архіву О.І. Ремізовой
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Тема в архітектурі останнього періоду в історії радянської архітектури
1960-1980-х рр. ще зовсім нова і в цілому мало досліджена, вона набуває
все більшого інтересу серед громадськості і в професійних колах в процесі осмислення архітектурної культури України та країн колишніх членів
СРСР. Будинки в стилі радянського модернізму унікальні своїми формами, планувальними рішеннями і конструкціями. Пристосування таких будівель має зараз актуальний характер, після п’ятдесяти років багато з них
перебувають зараз в запустінні, гроші не виділяються ані на ремонт, ані
на утримання цих будівель.
Мета роботи: встановити цінність стилю радянського модернізму
останнього періоду, визначити стан модерністських будівель на території
України і виявити особливості їх пристосування.
Задачі:
– Виявити цінні для суспільства сьогодення якості архітектури радянського модернізму в Україні 1960-1980-х гг;
– Вивчити особливості технологій робіт по пристосуванню та основні
принципи реконструкції архітектурного спадку;
– На основі характерної своєрідності стилю, визначити особливості
реконструкції будівель саме цього періоду
– Дослідити досвід реставрації архітектурної спадщини радянського
модернізму 1960-1980-х рр.;
– Вивчити загальні принципи пристосування архітектурного спадку.
Наукова новизна дослідження заключена в комплексному дослідженні й аналізі саме українських будівель радянського модернізму 19601980-х рр., визначення їх стану на сьогодення та виявленню особливостей робіт по пристосуванню.
Література:
1. Олексій Биков, Євгенія Губкіна. Soviet Modernism. Brutalism. Postmodernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955–1991. К.: Основи,
2019. 258 с.
2. В.С. Иконников. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры»
до постмодернизма. М.: Стройиздат, 1998. 255 с.
3. И.А. Фахрутдинова. Архитектура общественных зданий периода
советского модернизма как актуальная тема исследования регионального наследия (60-80 гг. 20 в.) // Теория и история архитектуры, реставрация
и реконструкция историко-архитектурного наследия. – 2016. -№2. – С.
64 – 71
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ІСТОРИЧНІ І СУЧАСНІ ТЕЧІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ СПАДЩИНИ АРХІТЕКТУРИ МІЖВІЙСЬКОВОГО МОДЕРНІЗМА
Проблема: через плин часу ми втрачаємо величезну кількість архітектурної спадщини, яка потребує захисту та належних умов збереження.
Актуальність: у сучасному ритмі життя необхідно привернути увагу
громадськості до збереження об’єктів архітектурної спадщини.
Новизна: існуючі методи дослідження застосовані до даної задачі аналіз інформації, системний підхід до розгляду об’єктів, класифікація
об’єктів, порівняння і зіставлення.
Ідеологія Баухауза - концепція максимально раціонального використання наявного простору.
Існує величезний район в стилі Баухауз - Біле місто в Тель-Авіві - де
представлені різні варіанти збереження спадщин раннього модернізму.
Деякі види реконструкції можна розглядати як консервацію - збереження будівлі без зміни обсягу й композиції. При цьому часто застосовується навіть збереження типу оздоблювальних матеріалів, підкреслюючи
цінність архітектурного образу (наприклад, Будинок Енгеля). Ще одним
технологічним прийомом реконструкції будівель є збереження незмінних конструкцій зовнішніх і внутрішніх стін, а також сходових клітин, але
додається невелика прибудова на даху і згладжується форма балконів
(наприклад, Будинок Бруно). При реконструкції Будинку Рейсфельда характерно прагнення до нового, оновлення художніх форм.
Висновок: для збереження пам’яток унікального архітектурного стилю Баухауз необхідно вести реконструкційні роботи, застосовуючи різні
методи та матеріали, доступні у сучасному світі.
Використана література:
1. Архитектура «Любимый дом», Тель-Авив-Яффо. - Режим доступа: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3487841,00.html
2. Центр «Баухаус». - Режим доступа: https://bauhaus-center.com/he/
3. Щенков А.С. Архитектурное наследие на рубеже XX и XXI веков.
Проблемы реставрации и охраны наследия / А.С. Щенков. – М.: URSS,
2019. – 144 с.
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Естетичні, образні та комунікативні характеристики
іконок рабочого столу
Предметом професійної діяльності веб-дизайнера є розробка
користувальницького інтерфейсу - всього зорового поля, включно з
текстами, таблицями, командами, кнопками, рекламними банерами
та іншими графічними елементами екрану монітора. В роботі розглядається візуальний аспект взаємодії користувача з комп’ютером, де
інтерфейс є платформою, середовищем і інструментом цієї взаємодії.
У зв’язку з цим цікавим видається розгляд іконок робочого столу - маленьких піктографічних ярликів, що забезпечують зв’язок користувача
з певними командами.
Дизайнерські фірми сьогодні займаються прорисовкою іконок.
Обдумуючи метафори іконок, необхідно дотримуватися двох основних
принципів - зберегти їх простими і зробити їх несхожими один на одного.
Фахівці в цій галузі відзначають деякі правила:
Іконка повинна легко «читатися». Чим менше на ній елементів,
тим краще. При чому, необхідно звертати увагу на контекст, в якому будуть використовуватися іконки.
Саме загальний стиль об’єднує кілька іконок в набір. Об’єднуючими факторами можуть бути: колірна гамма, перспектива, розмір, техніка зображення або комбінація цих властивостей.
Вибір того, що буде зображено на іконці - завжди компроміс між
впізнанністю і оригінальністю.
Щотижня з’являються нові чудові ідеї дизайну інтерфейсів і додатків.
А створення іконок, здається, вже виділилося і перетворилося в окрему
форму мистецтва. Талановиті дизайнери знаходять все нові і нові способи продемонструвати ту чи іншу програму в маленькому просторі іконки.
Література:
1. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «Не заставляйте
меня думать!», 2-е издание. –– Пер. с англ. –– СПб : Символ-Плюс, 2008.
–– 224 с.
2. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса : Пер. с
англ. –– М. : ДМК Пресс, 2008. –– 416 с., ил. (Серия «Для программистов»).
3. Дизайн интерфейса нового продукта [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://usethics.ru/proekt-dizayn-interfeysa-novogo-produkta/
[Доступ 13.11.2019].
4. Денис Кортунов. 10 ошибок в дизайне иконок [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://turbomilk.ru/blog/cookbook/icon_design/10_
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Зростання рівня толерантності та демократичності суспільства
напряму пов’язане з наданням можливостей його членам, а особливо
молоді, у долученні до суспільного життя та участі у спілкуванні за інтересами. Нажаль, здебільшого сучасна соціальна та культурна діяльність
зорієнтована на суспільний загал, не достатньо приділяючи уваги малим
соціальним групам, таким як хобі-групи, люди похилого віку, самотні, люди
з обмежиними можливостями та різноманітні молодіжні субкультурні групи.
В сучасних умовах визначається наявність в соціальній структурі суспільства значної кількості громадян, що мають ознаки обмеження життєдіяльності. Суспільна сутність людей визначає необхідність наявності різнобічної розвиненої інфраструктури, направленої на задоволення соціальних
потреб різних соціальних груп, не лише більшості. Поступова демократизація суспільства та виникнення нових соціальних відносини потребують
відповідно нових форм і типів будівель для соціалізації та життєдіяльності
мешканців міст, які повинні відповідати сучасним поняттям комфортності
архітектурного середовища.
Також на сьогодні, в галузі будівництва сучасних громадських будівель
особливої актуальності набувають проблеми енергоефективності та сталого розвитку. У країнах із спекотним кліматом, таких як Марокко, біля
60% енергії витрачається на охолодження. Нестача енергетичних ресурсів
примушує приділити увагу використанню альтернативним джерелам енергії, особливо сонячній та вітровій. Грамотне використання нетрадиційних
джерел енергії може суттєво зменшити економічну залежність від цін на
вуглеводні носії, такі як нафта та газ. Стратегію енергозбереження слід
розцінювати як один із пріоритетів при проектуванні громадських будівель,
бо таким чином можливо зменшити довготривалі витрати на утримання
будівлі та її експлуатацію.
Сучасні проблеми функціонування громадських закладів у більшості
випадків визначаються тим, що при їх проектуванні не приділялося достатньо уваги проблемам енергоефективності та особливостям клімату країни,
хоча зовні вони й відображують тенденції світової архітектури конкретного
часу.
Література:
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Повільна архітектура. Околоурбаністична концепція
Повільний рух - це культура уповільнення ритму життя і філософія рівноваги без суєти. Вона не про відставання, не про заперечення прогресу
і нових технологій, а про баланс в житті. Початок їй поклав 1986р., коли
з’явилася повільна їжа, Slow Food - як відповідь на відкриття першого в
Італії Макдональдса, глобалізацію і прискорення темпу життя. Дуже скоро концепт повільності перетік в інші сфери життя, ознаменувавши появу
цілого slow-руху. «Не живіть так, як ніби боїтесь спізнитися на власні похорони», - радить Гейр Бертелсен, засновник Світового інституту повільності.
Сьогодні це лише одна з небагатьох організацій в світі, які просувають ідеї
slow living. Адепти цього руху вважають, що повільним може бути все - мистецтво, освіта, наука, виховання дітей, старіння, технології, архітектура,
міста... Повільна архітектура - це одна з околоурбаністичних концепцій, яка
виросла з руху слоуфуд. Під цим терміном розуміється архітектура, яка
створюється поступово, органічно вписується в середовище і задовольняє
на всіх рівнях потреби користувача. Одним з аспектів повільної архітектури
є повторне використання - об’єктів, конструкцій, матеріалів.
Повільні архітектори вважають за краще заповнювати і ущільнювати існуючі міські простори, а не забудовувати приміські зони. Також частиною їх
архітектурного проекту стають колишні у вживанні або вироблені локально
матеріали. Мета такого використання - не тільки скорочення витрат, але
також данина культурі та історії регіону. Добре жити в розумінні руху - це
мати можливість жити у власному місті легко і приємно, зберігати краще зі
старих традицій. Серед повільних міст не зустрінеш великих і знаменитих
мегаполісів - головна умова не привабливість для туристів, а зручність для
місцевих жителів. Стати повноцінним членом slow-руху може тільки місто
з населенням не більше 50 тис. чоловік і який зобов’язується відповідати
цілій низці вимог. Великі міста не можуть приєднатися до такої організації,
життя в них має більш високий темп, який вже не можна зупинити, однак
там можна створити оазиси повільності - місця, де людина може припинити бігти і перепочине. Американський архітектор і співзасновник руху Slow
Space Метте Аамодт пропонує проектувати саме такі простори - місця з
ідеальними умовами для уповільнення та роздумів, які в його розумінні,
повинні відповідати трьом головним умовам: гарне, чисте й справедливе.
Література:
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Ландшафтний урбанізм це новий підхід у проектуванні та плануванні
відкритих просторів, що може використовуватися для відновленням деградованих виробничих територій де ландшафт структурує міське середовище шляхом функціонального зонування, виявлення меж і основного ядра.
Даний напрямок досить новаторський для проектних практик в Україні, а
його застосування здається досить актуальним і перспективним для застосування в сучасну епоху стрімкої урбанізації в умовах формування постіндустріальних міст.
Мета роботи полягає у вивченні основних характеристики ландшафтного урбанізму, що дозволяють розглянути способи відновлення деградованих
виробничих територій на Європейському досвіді.
Останнім часом ландшафтний урбанізм застосовується для реорганізації, реконструкції та рекреаційного освоєння територій різного профілю як
в промислових містах, так і за їх межами. Ландшафтний урбанізм має основні (водні ресурси, міська інфраструктура, екологічні системи) і другорядні
складові, які використовуються для перетворення просторового середовища. Також, ландшафтний урбанізм є відмінним способом відновлення невикористовуваних заводських просторів. В ландшафтному урбанізм різними
дослідниками виділяються два домінуючих методи: механічний ландшафт і
польові операції. Як приклад зарубіжного досвіду відновлення деградованого простору розглядається ландшафтний парк «Дуйсбург Норд», в якому на
основі сталеплавильного заводу Thyssen AG було сформовано багатофункціональний парк культури і відпочинку.
Таким чином, використання ландшафтного урбанізму як методу реорганізації території сприяє формуванню динамічних багатофункціональних
екологічно стійких громадських просторів на постіндустріальних територіях.
Література:
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Методи адаптації арт-галерей та виставкових
просторів до умов карантину
Пандемія коронавірусу завдала величезної шкоди не тільки світовій
економіці, а й культурі. Обмеження, пов’язані з карантином, поставили під
загрозу роботу об’єктів культурно-освітньої сфери. В роботі представлено
приклади нових підходів і методів демонстрації та експонування художніх
цінностей галерей і виставкових комплексів.
На сьогоднішній день, внаслідок епідемії та загальносвітового карантину, сфера культури переживає глибоку кризу: зачинено кінотеатри, театри,
планетарії, музеї, арт-центри. Однак, ці обмеження надають нові можливості
для розвитку сучасних технологій надання інформації та експонування контенту. Оцифровані експонати, віртуальні тури та веб-сайти, які виконували
функцію онлайн-галерей, існували і раніше, але лише зараз здобули піку
своєї популярності. Не виходячи з дому, люди мають можливість подорожувати змодельованими просторами виставкових центрів. Такі гіганти, як Лувр
у Парижі, Метрополітан-музей у Нью-Йорку, Музей історії мистецтв у Відні та
інші вже розмістили у відкритому доступі матеріали своїх експозицій. Такий
підхід не тільки робить музеї конкурентоспроможними, а й істотно підвищує
інтерес до них та заохочує більше відвідувачів.
Звісно, такий досвід не можна порівняти із реальним походом до галереї
і доволі часто тривимірні моделі виглядають занадто штучними та скучними.
Проте, у змаганні за увагу людей, музеї винаходять все більш захоплюючі способи. Так, наприклад, музей Прадо, окрім пошуку по іменам, країнам,
століттям, жанрам, технікам і навіть по зображеним об’єктам, надає можливість поринути у світ тематичної гри з використанням окулярів віртуальної реальності, також присутні два безкоштовних онлайн-курсу іспанською:
про Дієго Веласкеса і Босха. Саме використання VR-технологій (технологій
віртуальної реальності) із можливістю створення ефекту повної присутності
буде найцікавішим для прихильників цифрових екскурсій. Крім того, у більшості світових музеїв присутні багатомовні аудіогіди, що робить навіть віртуальне перебування там більш осмисленим.
Отже, з одного боку, карантин негативно впливає на фінансове становище галерей і музеїв, а з іншого, надає стимул зацікавлювати потенційних відвідувачів і робить можливим бажання людей відвідати їх наживо.
Література:
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Актуальність. Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери гостинності
є поглиблення спеціалізації готельної пропозиції. У нинішній час поряд із
повносервісними готелями активно створюються різноманітні типи засобів
розміщення, які орієнтуються на обслуговування певних сегментів споживачів. Саме вони формують основні характеристики конкретного типу готельного підприємства так звані «концепт-готелі». Для задоволення побажань
туристів, які потребують підвищеного рівня комфорту та шукають нових вражень створюються готелі у складі музейних комплексів, що здобувають все
більшу популярність в Україні та у світі. Однак вітчизняний ринок послуг таких
засобів розміщення поки що перебуває у стадії формування. Тому актуальним є виявлення особливостей популяризації на ринку готельних послуг в
умовах сьогодення, а також визначення їх місця серед інших типів засобів
розміщення.
Саме такою ідеєю є створення готелю як складової музейного комплексу. Готель-музей є різновидом так званого концептуального готелю. Концептуальний готель – це засіб розміщення з інноваційною складовою цілісного
оформлення за певною тематикою, що відрізняє його від «класичного» готелю і надає готельні послуги з тимчасового проживання зі специфічною додатковою функцією (музейною, експозиційною, освітньою).
Таким чином готель у складі музейного комплексу має відповідну тематичну направленість, окремий бренд, що відрізняє його серед інших готелів
та залучає певний прошарок відвідувачів. Тут треба наголосити, що готель як
заклад приватної власності переважно будується на базі інтересів власника
– його захоплень та креативних ідей, але окремим типом можна вважати й
перетворення готелю, що розташований в історичній будівлі або на ділянці з
якимись історичними руїнами, на готель-музей.
Музейна складова такого готелю зазвичай є саме тим елементом, що
й приваблює відвідувачів. Поміркована експозиція та наявність пізнавальної
складової виконує функцію туристичного магніту для відвідувачів, яким важливо зануритися в іншу культуру для отримання не лише візуальних вражень
від середовища, а й нових знань та зрозуміти історію місця, або глибше поринути у тематику, якій присвячено колекцію готеля-музея.
Література:
1. Руденко В.П. Естетична організація середовища готелю. Основи готельної справи К.: Центр уч. літератури, 2011. 368 с.
2. Волков Ю. Інтер’єр та обладнання ресторанів та готелів. К.: Фенікс,
2003. 351 с.
3. Лукьянова Л.Г. Интерьер гостиниц. К.: Высшая шк., 1991. 247 с.
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Принципи формування сучасного комфортного житла
Проблема. В даний час спостерігається проектний і будівельний
«бум» житлового будівництва, як міського, так і заміського. В Україні
сьогодні ясно стоїть завдання будівництва сучасного комфортабельного житла, що задовольняє запитам основної частини населення, його
уявленням про відповідність просторової організації житлового осередку індивідуальним сімейно-побутового укладу, об інженерном оснащенні
житла, обробці, кольорі, освітленні приміщень і т.д. У зв’язку з цим постає
важливе питання - які типи житла будуть користуватися найбільшим попитом більшості населення і в той же час були б досить недорогими в
будівництві та експлуатації? Тут не розглядається питання будівництва
елітного житла, створюваного індивідуально, на зведення якого спочатку
передбачається вкладення великих інвестицій, надання «елітних» майданчиків будівництва (можливо, в зелених зонах), індивідуальний підхід
до замовника та ін.
Актуальність. Сьогодні особливо актуальними є наукові дослідження по виявленню оптимальних рішень масового житла на перспективу,
засновані на думках споживачів, і які до цих пір майже не проводилися.
Справжні дослідження спрямовані на узагальнення думок споживачів з
урахуванням сучасних вимог і практики будівництва та експлуатації. Спираючись на досвід минулого (як вітчизняний, так і зарубіжний), узгоджуючи з можливостями справжнього, передбачаючи майбутнє, наука здатна
вирішити поставлене завдання.
Новизна. Прямо відповісти на питання, «яким має бути комфортне
житло», досить складно. Скільки людей стільки й думок. Однак вирішити
цю проблему спробуємо, визначаючи фактори, що впливають і формують комфортне житло, узагальнюючи типологію побажань. Виявлені та
узагальнені характеристики - це думки безпосередніх споживачів житла,
а також думки вчених, архітекторів, узгоджувальних органів, тобто всієї
структури суспільства, причетного до оцінки житла, в науково-зваженому
їх співвідношенні.
Висновок. Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що, у зв’язку з
сучасним динамічним розвитком житлового будівництва, зростає потреба
в будівництві якісно нового житла, що поєднує в собі комфорт, екологічність, енергоекономічність і задовольняє потреби різних груп населення.
Розгорнута типологічна характеристика житла дасть можливість проектувальникам по-новому формувати і розвивати архітектурно-планувальну
структуру квартир-будинків на тривалу перспективу.
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Актуальність даної теми пов’язана з постійним розвитком форм та
проявів мистецтва. Одним з напрямків розвитку сучасного мистецтва є
таке, що пов’язано з цифровими та віртуальними технологіями. Проте
наскільки доречним є розміщення таких об’єктів у музеях та арт-просторах, чи їм необхідне особливе обрамлення, що відповідатиме ідейним
засадам, технологічним особливостям тощо.
Проблематика полягає у необхідності поєднання технологічних, соціальних та мистецьких особливостей, що такі є у цифровому мистецтві
та спробі виразити їх на тлі архітектури. Необхідним є формування методу аналізу та алгоритму дій для створення відповідних інструментів в
арсеналі архітекторів.
Новизна цієї роботи складається з дослідження особливостей взаємодії сучасного віртуального мистецтва з архітектурою, глядачами, аналізу унікальних зв’язків та ідейного навантаження в контексті формування
арт-просторів.
Вклад автора є в проведенні аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду в цій сфері і на основі цього постановки питання про роль та
можливість формування якісної середи для розміщення та взаємодією з
об’єктами мистецтва нового типу.
Висновки. В результаті проведеної роботи з’ясовано, що віртуальне
та цифрове мистецтво активно розвивається та займає особливе місце
у культурно-соціальному середовищі, але архітектура ще не в повному
обсязі відповідає потребам такого мистецтва. Також слід звернути увагу
на недостатнє висвітлення цієї теми у вітчизняній літературі.
Література:
1. Frank Popper. From Technological to Virtual Art (англ.) // MIT Press.
— 2007.
2. Joseph Nechvatal. Frank Popper and Virtualised Art // Tema Celeste
Magazine. — 2004. — С. 48-53.
3. Grau Oliver, Digital Art through the Looking Glass: New strategies
for archiving, collecting and preserving in Digital Humanities. Edition DonauUniversität, Krems an der Donau, 2019
4. Dietrich, Frank (1986). «Visual Intelligence: The First Decade of
Computer Art». Leonardo. pp. 159–169.
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«Зелені коридори» як провідна світова практика реабілітації урбанізованих середовищ
У цьому дослідженні розглядається проблема формування та проектування “зелених коридорів”, як зв’язаної структури озеленених просторів
міста. Проводиться критичний аналіз точок зору в області ландшафтної
архітектури та урбанізму на дану тему. Розглядається доцільність та переваги впровадження такого методу в сучасній Україні та зокрема у місті
Харків.
Вже декілька десятиріч основною парадигмою формування урбанізованих територій прийнято концепцію сталого розвитку, де розвиток міст
як сталої екосистеми з фокусом на здоров’я людини, окрім відновлення
та збільшення природної інфраструктури в місті також передбачає збереження біорізноманіття. В ЄС Стратегія по Зеленій інфраструктурі та
Стратегія по біорізноманіттю була прийнята сім років тому, що дозволяє
розглянути досвід європейських країн по їх впровадженню в реальне проектування та зробити деякі припущення щодо перспектив застосування у
вітчизняних реаліях [1].
Нажаль вітчизняна дійсність в даному питанні все ще потребує актуалізації та висвітлення цієї теми, тож дуже доречним буде дослідження
концепції «зелених коридорів», тим більше, що вони по факту вже реалізуються громадянами на рівні соціальних практик українських міст [2].
В дослідженні було розглянуто декілька зарубіжних та вітчизняних
прикладів проектування та реалізації “зелених коридорів”. Завдяки цьому було виявлено кілька питань, щодо впровадження такої концепції в
існуючу систему міста [3].
«Зелені коридори» - це комплексне рішення з розбудови зеленої інфраструктури міста, захисту його біорізноманіття та підтримки екологічного балансу. З точки зору стихійної соціальної ініціативи «зелені коридори» можуть надати суспільству не лише нові маршрути для доступного та
комфортного пересування містом пішки, велосипедом, чи іншими екологічно чистими засобами, не лише рекреаційні локації та місця відпочинку, але стати новими полюсами природного тяжіння людей, які надають
місту автентичності.
Література:
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Зростання духовності суспільства напряму пов’язане з наданням
можливостей його членам, а особливо молоді, до ознайомлення і вивчення культурної спадщини, витворів сучасної культури та їх ґенези. Нажаль,
здебільшого сучасна культурна діяльність зорієнтована на вузьке коло
„еліти”, а на суспільний загал орієнтується лише культура мас-медіа. Наприклад, більшість музеїв, палаців культури, театрів не відповідають сучасним функціональним та естетичним вимогам та вимагають тотальної
модернізації. Сучасні будівлі музеїв і центрів мистецтва є поодинокими
об’єктами, здебільшого – проектними пропозиціями, які розробляються
без врахування їх фінансування та функціонування в умовах ринкової
економіки. Будівництво ведеться, переважно, в кооперації з торговими
або розважальними комплексами, що заважає досягненню основної мети
– сприяти підвищенню загальної духовності суспільства та рівня культури. Тому якісно новий тип споруди, що здатний сумістити в собі безліч
функцій, створити необхідне для людського спілкування просторове середовище, яке сприятиме формуванню гармонійної особи є вкрай необхідними. Культурні центри, існують як самі по собі, так і еволюціонують,
доповнюючись різними функціями, перетворюються на центри суспільної
взаємодії та культурного тяжіння.
Закордонна практика проектування і будівництва свідчить про виникнення нового типу поняття громадської споруди – культурного центру,
завдяки поєднанню функцій музеїв образотворчого мистецтва та громадських центрів як таких. На тлі різноманітної архітектурно-просторової структури окремих будинків – культурних центрів, в світовій практиці
також почали утворюватись великі та середні містобудівні конструкції –
музейні квартали та комплекси, тематичні парки і постіндустріальні зони,
реконструйовані під сучасні культурні центри. На основі аналізу сучасних тенденцій архітектурно-планувального формування виставкових
будівель і культурних центрів вже складено різноманітні класифікації в
залежності від їх функціонального наповнення, загальної площі і чисельності населення міста, в якому вони розташовуються.
Література:
4. Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх
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easterneurope-ebm.in.ua/journal/11_2017/42.pdf
5. Руденко В.П. Естетична організація середовища готелю. Основи
готельної справи К.: Центр уч. літератури, 2011. 368 с.
6. Лукьянова Л.Г. Интерьер гостиниц. К.: Высшая шк., 1991. 247 с.

ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ

Особливості формування сучасних
культурних центрів.

секція

3

76
ст. Яценко Є.Ю.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: ст. викладач Корнілова Л. В., ХНУБА.

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Імплементація інклюзивної урбанізму
«Архітектура може бути інклюзивної, тільки якщо архітектор проявляє емпатію», - говорив Раймонд Ліфчес, архітектор і автор книги Design
for Independent Living. Універсальний дизайн сьогодні можна назвати
архітектурної ідеологією, яка об’єднує тих, хто прагне зробити міські простори максимально доступними, ефективними, стійкими, естетичними
і з мінімальними витратами. Нещодавно Всесвітня організація охорони
здоров’я випустила нову Міжнародну кваліфікацію здоров’я (ICF), в якій
визнається, що кожен з нас протягом життя набуває різну ступінь тимчасової інвалідності в результаті хвороб, віку і навіть вагітності. Словом,
інвалідність - це стан, який переживає в якийсь період більшість людей,
а зовсім не доля. У США стандарти ADA (Standards for Accessible Design)
були прийняті в 1991р. Вони все ще часто порушуються, але Америка - це країна юристів, тому якщо інвалід виявляє, що його коляска не
вміщається в єдиний в будівлі ліфт, він подає в суд на його власника.
Такий підхід працює набагато ефективніше, ніж пропаганда. Поступово
в американському суспільстві сформувалося ставлення до інклюзивної
дизайну як до поняття з галузі цивільного права. Універсальний в США,
інклюзивний в Великобританії і Центральній Європі, дизайн для всіх в
країнах Північної Європи і Скандинавії - всі ці терміни синонімічні. Будь-який з них можна використовувати, описуючи, наприклад, голландське
метро: де до станцій можна потрапити трьома будь-якими способами
- по сходах, ескалатором або ліфтом. Design to the Edges - досить новий і специфічний термін- це універсальність, яка досягається шляхом
трансформації: освітлення, здатне змінювати силу і спектр, стіни, здатні
розсуватися і опускатися в підлогу, багатофункціональні гаджети, міські
сади, в яких можна вирощувати як квіти, так і овочі, інвалідні коляски, які
здатні «крокувати» і підніматися по сходах, і так далі . Переформатування міського середовища в інклюзивну середу передбачає адаптацію не
тільки фізичних об’єктів архітектури та інфраструктури, а й усіх систем і
процесів. Проте треба визнати, що, залишаючись поза культурою, поза
модою, поза інтересу джентріфікаторів, тема інклюзивності буксує і майже ніколи не піднімається в топ популярності, незважаючи на звернення
до свідомості, моральності і громадського обов’язку.
Література:
1. Дизайн для самостоятельной жизни Раймонд Лифчез , Барбара Уинслоу, University of California Press ,1981 - 208
Нова елегантність міст. Еволюція інклюзивного дизайну [Електронний ресурс] Режим доступу: https://pragmatika.media/novajajelegantnost-gorodov-jevoljucija-inkljuzivnogo-dizajna
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Сьогодні більшість мандрівників – це представники середнього класу,
що знаходяться в постійному пошуку співвідношення ціни і якості, а також
прагнуть отримати індивідуальний підхід в обслуговуванні. Тому вимоги до
готельних послуг зростають постійно. Багато туристів шукають нові враження і їм вже не цікаві стандартні умови сучасного готелю. Саме з цієї причини
створюються індивідуальні бренди, які впроваджують інноваційну типологію
готельного комплексу – готель клубного типу. В основі створення концепції
готелів клубного типу лежать творчість та креативний підхід, що пропонує
своїм гостям не лише комфортне ліжко та набір обмежених послуг. Основна
причина появи готелів клубного типу на туристичному ринку полягає в орієнтації на постійне та безстресове задоволення потреб потенційного споживача готельного продукту, що побудований на принципі стабільності – один
раз інвестувавши кошти, споживач користується послугою за власним бажанням і не витрачає зайвий час та нерви у пошуках міста для відпочинку.
Для любителів особливої атмосфери була придумана система клубного
відпочинку, яка являє собою проживання на території готелю, включеного в
клубну систему. Готель клубного типу – це засіб розміщення з інноваційною
складовою цілісного оформлення за певною тематикою, що відрізняє його
від «класичного» готелю і надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням. У кожному готелі, що має свою клубну тематику, до дрібниць продумано як архітектурно-планувальне рішення
будівлі, так і дизайн інтер’єру. Оригінальні ідеї, несподівані творчі прийоми, інноваційні архітектурні та дизайнерські рішення від відомих майстрів
завойовують серця все нових і нових подорожуючих. А завдяки втіленню
в життя оригінальних ідей та задумок готель набуває своєї неповторності,
свого власного імені. Клуб-готель ‒ готель, що утримує, крім номерного фонду для розміщення гостей, велику кількість залів, приміщень для організації активного відпочинку: тренажерний і гімнастичний зали, кіноконцертний
зал, спортмайданчики (теніс, футбол, баскетбол, волейбол та ін.), конференц-зал, кімнати для ділових переговорів, банкетні зали та інше.
Література:
7. Проектування готелів : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал [та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі. – К.:
Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2012. – 340 с.
8. Руденко В.П. Естетична організація середовища готелю. Основи готельної справи К.: Центр уч. літератури, 2011. 368 с.
9. Лукьянова Л.Г. Интерьер гостиниц. К.: Высшая шк., 1991. 247
с.
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Цифрова інформація міського простору
Ми всі знаємо, що як тільки літак, приземлившись, торкнувся бетону, мандрівники включають свої смартфони, підключаються до мережі і
приступають до тестування нового міського середовища. Навігатор і гіди
підкажуть оптимальний маршрут до найближчого кафе, готелі, музею,
коворкінгу, парку. Якісний сигнал мобільного мережі або Wi-Fi тепер настільки ж важливий, як рівні тротуари і вулична навігація. Технології інтеграції GPS в мобільні пристрої менше 20 років, але вона радикально
змінила життя всіх і кожного. Смартфони і доступ до Big Data дозволяють городянам не тільки спостерігати, а й управляти життям міста, налаштовуючи його під себе і роблячи більш комфортним. Підключення до
Інтернету речей, онлайн-сервісів і медіаплатформ забезпечують кожному
з нас швидке занурення в незнайоме міське середовище, синхронізують
ритми, розважають, вирішують нагальні проблеми, навчають новим призначеним для користувача навичкам. Стрімка цифрова трансформація
міського простору створює все нові і нові форми міського життя. «Цифра»
перетворюється на будівельний матеріал XXI ст. - і в переносному, і в буквальному сенсах. Однак найдосконаліші алгоритми аналізу і найповніші
дані без інтелектуальної, креативної складової і цілепокладання залишаться лише набором цифр і формул. Діджіталізація і Big Data відкривають перед міськими менеджерами цілий спектр можливостей. Це прогностичний аналіз транспортного трафіку і використання громадських місць,
картографування міських ресурсів, оптимізація програм енергоефективності, підвищення громадської безпеки та поліпшення здоров’я городян,
розширення їх участі у всіх міських процесах, заохочення нових форм
творчості і креативного бізнесу і так далі. Залишається дивуватися, чому
в таких умовах українські міста не зробили якісний «квантовий стрибок» і
мало змінилися за останні два десятиліття. Саме інтегроване мислення і
центральна координація є запорукою успішних стратегій. «За допомогою
вашого смартфона ви зможете зрозуміти і переварити ширшу і складнішу
реальність міста.», — пояснює італійський архітектор Карло Ратти.
Література:
1. Місто завтрашнього дня: Сенсори, мережі, хакери і майбутнє
міського життя [Текст] / Карло Ратті, Метью Клодель; пер. з англ. Е. Бондал. - М .: Изд-во Інституту Гайдара, 2017. - 248 с.
2. Дивитися, використовувати, комунікувати. Інтерактивне середовище і мережевий місто [Електронний ресурс] Режим доступу: https://
pragmatika.media/smotret-ispolzovat-kommunicirovat-interaktivnaja-sreda-isetevoj-gorod/
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Актуальность проблемы организации современных офисов связана
с ориентацией мировой экономики на развитие инновационных технологий и «интеллектуального производства». Разнообразные офисные пространства как территории информационного «производства», конечным
продуктом которого являются знания - одна из наиболее востребованных
сегодня категорий помещений для работы.
Научно-техническая революция выдвинула информацию в качестве
важнейшего фактора производственного процесса. Информация выступает сегодня как один из первостепенных ресурсов, значение которого
не меньше, чем значение материальных, сырьевых ресурсов, использование которых в значительной степени зависит от наличия необходимой
информации. В отличие от большинства ресурсов, которые способны
истощаться, информационный потенциал может использоваться многократно как коллективами, так и отдельными работниками; при этом он
постоянно увеличивается и обогащается.
Сегодня, в условиях формирующейся культуры постиндустриального, или информационного общества, когда большинство производств
и производственных процессов механизировано и автоматизировано,
основная работа человека состоит в создании и дальнейшем развитии
различных продуктов, программ, оборудования - по сути, в различной
интеллектуальной деятельности, «интеллектуальном производстве». И
протекает этот процесс преимущественно в различных офисных пространствах - не на фабриках, а в исследовательских, офисных центрах,
бизнес-парках.
Для понимания современных тенденций формирования офисных
объектов представляется важным выявление исторических тенденций
развития офисных пространств и характерных закономерностей их формирования в соответствии со сменой трех типов моделей социума: доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ.
Офисные здания, деловые центры - одна из наиболее востребованных сегодня, в условиях формирующейся культуры постиндустриального
общества, категорий зданий.
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На думку С. Уолстон збереження культурно-історичної спадщини
включає в себе її захист та відновлення з використанням «будь-яких методів, які будуть ефективними в збереженні культурно-історичних об’єктів якомога ближче до їх первісного стану протягом якомога довшого часу». [1] Прийнято вважати, що збереження культурної
спадщини пов’язано з догляданням та управлінням матеріальними
артефактами за допомогою відстеження, вивчення, документації,
виставок, зберігання, консервації та реставрації.
Сьогодні сфера діяльності архітекторів розширилася від простої
турботи про твори мистецтва та архітектури, до збереження культурної спадщини, додаючи до традиційних заходів широкий спектр
суміжних культурних заходів. Збереження культурної спадщини можна охарактеризувати як один з видів «етичного управління».
Збереження культурної спадщини керується простими етичними
принципами:
Мінімальне втручання;
Відповідні матеріали та оборотні методи реставрації та консервації;
Повна документація по всім видам пророблених робіт.
Часто доводиться йти на компроміс між збереженням зовнішнього вигляду, збереженням оригінального дизайну та властивостей матеріалу, а також можливістю вносити актуальні зміни в архітектурну
спадщину. Зараз особливо підкреслюється важливість оборотності
змін, що проводяться, щоб зменшити проблеми з майбутніми реставраціями, дослідженнями та експлуатацією найбільш значущих споруд.
Проблематиці дослідження принципів реконструкції винного заводу в харківській області як елементу відновлення рекреаційного
історичного середовища й присвячено дослідження, що проводиться.
Література:
1. Walston, S. (1978). «The Preservation and Conservation of
Aboriginal and Pacific Cultural Material in Australian Museums». ICCM
Bulletin. 4 (1): 9. doi:10.1179/iccm.1978.4.4.002
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Екологічні принципи формування горизонтальної гіперструктури у
м. Харків
Створення самодостатніх гіперструктур стає все більш актуальним
питанням, так як зараз наша планета переживає часи погіршення екології
та демографічний перехід. Екологічний підхід, як головний принцип, при
формоутворенні гіперструктури дає зміну парадигмі містобудування.
Мета роботи виявити основні принципи формування горизонтальних
гіперструктур з точки зору архітектурно-містобудівної екології.
Концепція гіперструктури полягає у тому, щоб мінімізувати площу займаної містом території завдяки перетворення її у багаторівневу систему,
де одночасно можуть бути розміщені різноманітні функціональні зони,
такі як: житлова, робоча, обслуговування життєзабезпечення, рекреаційна та інші.
Екологічні принципи формоутворення, які використовуються при
формоутворенні гіперструктури:
зменшення займаної площі та перетворення її у багаторівневу та
насичену функціональними зонами системну структуру;
використання сучасних технологій, які благотворно впливають
на навколишнє середовище, безпосередньо формують зовнішній вигляд
будівлі і забезпечують її необхідними ресурсами;
створення біонічної форми запозиченої з природи, яка гармонійно вливається в існуючий ландшафт, без втрат природних ресурсів при її
проектуванні.
Створення подібних гіперструктур виникає з ідеї формування компактних поселень як «місто під одним дахом». Такий проект допомагає
вирішувати проблему енергозбереження, проблеми транспортної логістики, проблем переміщення та забезпечення. Виконується оптимізація
енергетичних втрат та й взагалі, усіх функцій життєзабезпечення.
Застосування екологічного підходу до формоутворення гіперструктури, спонукає архітектора до колаборації звичних принципів архітектурного проектування і принципів «нелінійної архітектури» для поєднання усіх
екологічних аспектів.
Об’єкт розглядається як структура, яка існує в контексті навколишнього середовища м. Харкова, тому її включення в ландшафт природнього середовища повинно бути обережним та делікатним. Також повинні
враховуватися вже існуючі міські зв’язки, які в ній працюють. Результатом правильного екологічного підходу до архітектурно-планувального та
містобудівного рішення гіперструктури буде зріст якості екології навколишнього середовища.
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Від алко- і наркозалежності у світі страждає 164 млн чоловік, це майже в 4 рази більше населення України. Загальносвітова тенденція показує, що залежних від наркотиків менше, ніж залежних від алкоголю. Від
нарко- та алко- залежності страждає: 0,9% і 4,2% українців відповідно.
Перекладаючи ці відсотки в реальну кількість населення, отримуємо, що
залежних від наркотиків у нас близько 400 тис., а алкозалежних - понад
1,7 млн.
Багато людей, які часто потребують допомоги, не хочуть її отримувати в медичному закладі, оскільки це може виглядати гнітюче і залякує. Чи
можуть елементи архітектури дозволити пацієнтам, які постраждали від
цих наркотичних та алкогольних залежностей, швидше вилікуватися та
повернутися до більш здорового способу життя?
Метою цієї роботи є дослідження впливу медичних інновацій на типологічний розвиток центрів довгострокової реабілітації нарко- та алкозалежних людей. Сучасні програми реабілітації допомагають навчити пацієнтів новим методам взаємодії у вільному від наркотиків середовищі під
час проходження лікування. Осередок, що проектується зосереджений
на створенні місця, яке зможе отримати для громади та околиць повне
відновлення, будучи включеним у ландшафт та маючи сильний візуальний зв’язок із навколишнім середовищем
По твердженню Абрахами Маслоу навколишнє середовище має самий прямий вплив на стан хворої людини. Тому поєднання новітніх методів лікування з естетикою архітектури може допомогти забезпечити
людині фізичну та емоційну стійкість до пагубних звичоч. Деякі програми
можуть включати походи на природу, мистецтво, музику, терапію коней
та заняття йогою або медитацією. Процедури можуть бути персоналізовані відповідно до потреб людини під час лікування. Крім того, цілісні
процедури допомагають оздоровити фізично, психічно та духовно людей,
коли вони є частиною цих процедур. Навколишнє середовище - це велика
частина цілісного лікування з тим, як воно може взаємодіяти та створювати зв’язки з різними функціями та програмами, які можуть бути запропоновані людині, яка перебуває в цьому процесі зцілення. Потенційно
архітектура може стати потужним терапевтичним фактором. Форма або
простори у формі будівлі можуть бути включені в ландшафт, створюючи
атмосферу взаємозв’язку між природою та природним середовищем під
час отримання цілісного типу лікування.
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Інноваційні типологічні принципи формування
реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Принципи «зеленої архітектури» як засоби формування
багатофункціональних громадських центрів
У міру того, як сучасний світ рухається до більш сталого майбутнього,
архітектура стикаються з жорсткістю вимог щодо зниження негативного
впливу на навколишнє середовище. Для цього архітектори все частіше
керуються принципами зеленої архітектури.
Енергоефективність.
Досягається за рахунок проектів, які скорочують споживання енергії і
активно використовують альтернативні та стійкі джерела енергії, таки, як
вітер та сонце.
Ефективність використання води.
Цей принцип зеленої архітектури ґрунтується на зборі, очищенні та
повторному використанні дощових і стічних вод протягом всього періоду
експлуатації будівлі.
Ефективність землекористування.
Ефективність землекористування відноситься до архітектурних проектів, які сприяють розвитку прилеглих територій з точки зору збереження
навколишнього середовища та повторного використання існуючих місцевих матеріалів.
Ефективність використання будівельних матеріалів.
Цей принцип «зеленої» архітектури гарантує чистоту, рециклінг і відновлювані джерела отримання будівельних матеріалів.
Низькі витрати на обслуговування.
Екологічний архітектурний дизайн полегшує використання матеріалів
і будівельних технологій, які допомагають знизити експлуатаційні та будівельні витрати.
Зменшення відходів.
Якість навколишнього середовища в приміщенні.
Якість навколишнього середовища в приміщенні також є частиною
принципів «зеленої архітектури». При проектуванні будинку або комерційної будівлі, яке заснованого на екологічних принципах, враховуються
особливості комфортного внутрішнього простору з упором на природний
контроль температури, належну вентиляцію і використання продуктів, що
не виділяють токсичних сполук або газів.
Перераховані вище стандарти є основою даного дослідження, яке
присвячене принципам формування багатофункціональних громадських
центрів.
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Річний технічно досягаємий тепловий потенціал геотермальної енергії в країні еквівалентний близько 90 000 млн кВт•г/рік (згідно з даними
Держенергоефективності України), а його використання дозволяє заощадити близько 10 млрд.куб. м газу. За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН України найвищий технічно досяжний енергетичний
геотермальний потенціал має Харківська область - 7350 млн. кВт•г/рік,
за нею йдуть - Полтавська - 7139 млн. кВт•г/рік, Херсонська - 7049 млн.
кВт•г/рік, Сумська - 6976 млн. кВт•г/рік, Закарпатська - 6919 млн. кВт•г/рік,
Львівська - 6439 млн. кВт•г/рік, Рівненська - 6024 млн. кВт•г/рік.
Виходячи з цього, Харківська область підходить для проектування
науково-дослідницького центру з питань альтернативної енергії з власним виробництвом теплових насосів. Ідея полягає в тому, що науково-дослідницький центр буде повністю забезпечувати власні потреби
з електроенергії та гарячої води для опалення, а також значну частину
електроенергії та тепла як залишок буде віддавати на потреби міста.
В цьому випадку актуальність використання геотермальної енергії дуже
висока через те, що процент шкідливих викидів в атмосферу буде близько
позначки 0%. Серед архітектурних рішень передбачаються найсучасніші рішення, які дозволять об’єкту максимально заощаджувати енергію, ефективно та з комфортом працювати співробітникам та виглядати сучасно, розвіювати міф про те, що виробництво не може виглядати приємно.
Актуальність обраної теми:
Альтернативна енергетика є перспективним напрямом, адже традиційні методи здобування енергії мають суттєві недоліки,серед яких шкідливі викиди в атмосферу, забруднення природних ресурсів. Також природні копалини, які застосовуються для здобування енергії, серед яких
природний газ, кам’яне вугілля, нафта мають обмежені запаси. Постійно
зростаюче споживання енергії загрожуюче прискорює сценарій, при якому закінчуються природні копалини. Якщо такий варіант наступить, це
приведе до глобальної економічної катастрофи та повернення людини до
кам’яного віку. Задля того, щоб такого не сталося, треба вже зараз запровадити та популярізувати максимальну кількість точок здобування альтернативної енергії (геотермальні електростанції, сонячні панелі, вітряні
електростанції, гідроелектростанції, енергія приливів та отливів морей
та океанів, теплові насоси для масового використання). Це дозволить
значно зменшити навантаження на традиційні електростанції, розтягнути
використання природних копалин на більш значний період та зменшити
згубний вплив на атмосферу та природне оточення нашої планети.
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Інноваційні принципи формування дослідницьких
центрів геотермальної енергетики у м. Харків
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Функціонально-типологічні принципи організації центрів дослідження
та розвитку стартап руху у м. Харків
Розвиток стартап руху в Україні є пріоритетним напрямком національної економіки і культури, важливим фактором підвищення міжнародного
престижу країни, джерелом соціально-економічного розвитку регіонів,
важливою умовою збереження історико-культурної спадщини.
Незважаючи на численні проблеми в економіці, сфера інноваційного
підприємництва в Україні динамічно розвивається. З 2015 року український ринок інформаційних технологій подвоївся, і темпи зростання не
сповільнюються. Так, наприкінці 2018 року ІТ-сектор в Україні зріс на
19%, до кінця 2019 року вже можемо спостерігати ріст у 30%. У 2018 році,
за даними StartupRanking, Україна посіла 43-е місце в рейтингу країн за
кількістю стартапів, тоді їх було 258. І вже в першій половині 2019 року
в країні діяло понад 320 стартапів Організація стартап руху неможлива
без утворення центрів дослідження. Їх розвиток має досить актуальний
статус. У зв’язку з цим, виникає необхідність у системних знаннях що до
основ стартап руху та організації центрів дослідження.
Актуальність дослідження формування дослідницьких центрів в нашій державі, з урахуванням світового досвіду, обумовлена низкою обставин.
По-перше, для України з її науковим та інноваційним потенціалом 250
стартапів - мізерна кількість. Навіть їх успішне подальший розвиток не
вирішить проблему низького рівня національного інноваційного розвитку,
стартапів треба в рази більше
По-друге, країна зуміла зберегти потужну наукову базу, є багато
кваліфікованих програмістів, однак, коли справа доходить до запуску та
розвитку стартапів, засновники стикаються з низкою проблем. Таким чином, українські стартапи змушені орієнтуватися на Захід і шукати фінансування за кордоном, оскільки залучити фінансування для проекту в
країні досі непросто. Крім того, багато українських програмістів знаходять
роботу за кордоном і намагаються там запустити та розвинути свій проект, лише деякі вирішують зробити це у своїй рідній країні.
Таким чином актуальність дослідження пов’язана з потребою дослідження функціонально-типологічних принципів організації центрів дослідження спрямованості в нових соціально-економічних умовах в Україні.
З кожним роком країна стає все більш привабливою для бізнесменів,
спортсменів, науковців, любителів екстремального відпочинку, людей, які
цікавляться історією та культурою, пам’ятками архітектури та археології.
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Стрімкий економічний розвиток став однією з головних причин, що
породили безвідповідальне ставлення до природи людей. Результатом цього є серйозне погіршення екологічної обстановки на планеті.
Це парниковий ефект, киснева недостатність і озонові діри, кислотні
дощі, руйнівні концентрації радіоактивних ізотопів, ерозія грунтів і їх
перенасичення хімічними речовинами, забруднення води, продуктів
харчування і т. д. Однією з великих проблем сучасності є управління сміттям. Найбільш перспективним способом вирішення проблеми
міських звалищ є утилізація відходів.
Актуальність і постановка проблеми. Заводи з переробки сміття
дозволяють зберігати ресурси, як природні, так і фінансові. Порівнюючи витрати на створення продукції з нових ресурсів-необхідно враховувати вартість цих ресурсів, їх видобуток, доставку, обробку - і продукцію, отриману з таких заводів.
Існуючі підприємства з утилізації ТПВ не справляються з збільшеними в останні десятиліття обсягами робіт. Для вирішення проблеми
необхідний терміновий перехід на прогресивні технології переробки
сміття.
Таким чином, з урахуванням наведених аспектів розробка принципів інтеграції в навколишнє середовище підприємств з переробки
ТПВ є актуальним завданням.
В роботі обґрунтовується інтеграція технологічного підприємства з
переробки ТПВ у сучасне довкілля міста, з максимальним виконанням
екологічних, економічних, соціальних та естетичних вимог.
Для досягнення мети. Висунуті такі завдання роботи:
- вивчення складу ТПВ та обґрунтування доцільності їх утилізації;
- аналіз в історичному аспекті напрямків поводження з ТПВ та етапів розвитку та вдосконалення технологій їх переробки;
- розробка проекту комплексу з переробки твердих побутових відходів інтегрованого в приміську зону м. Харкова;
- розробка об’ємно-планувальних, конструктивних та інженерних
рішень по проектованому сміттєпереробному комплексу;
- розробка заходів з охорони праці та цивільної оборони.
Таким чином в дослідженні розглянуті екологічні проблеми накопичення твердих побутових відходів та вплив раціональних технологій їх
переробки на типологію сучасних сміттєпереробних підприємств.
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Інноваційні принципи формування сміттєпереробного заводу в м.
Харків

секція

4

88
ст. Холодна О.М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
кер. професор Фоменко О.О., доцент Данилов С.М., ХНУБА.

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Регіональні фактори формування
вертикальної фермі в м. Харків
Міське агрогосподарство, будучи частиною загальної міської системи,
являє собою складний комплекс різних галузей, тісно пов’язаних між собою
і об’єднаних спільною метою, а саме задовольняє матеріально-побутові потреби населення. Розвиток технологій дав змогу міському агрогосподарству
перейти на новий рівень – це поява нових можливостей для покращення
економічної, екологічної та соціальної сфер функціонування сучасних міст.
Вертикальна ферма дає багато переваг, включаючи продовольчу безпеку для людей у місті, зменшення енергії, що використовується у звичайній
сільськогосподарській практиці та продовольчому обслуговуванні, зменшення викидів вуглецю та екологічні послуги для міст з точки зору забезпечення
відкритих зелених насаджень. Посіви можна вирощувати в ретельно підібраних і контрольованих умовах, які забезпечують оптимальні темпи зростання
для кожного виду рослин і тварин круглий рік.
Архітектурний об’єкт, що розробляється, є гіпотезою, тобто темою для
обговорювання шляхів реалізації проекту з фахівцями суміжних областей
знання. В проекті автори пропонують вертикальну ферму, яка складаються
з двох принципових частин - підземної і надземної. В підземній частині вигідно використати тепло землі, температура, якої становить +9°C – +12°C.
Система вентиляції з рекуперацією тепла, що дозволяє постійно провітрювати герметичні споруди без надмірних втрат тепла (взимку) або прохолоди (влітку). Завдяки ефективній системі в споруді стає можливим зниження
теплових витрат до низького рівня. В класичній надземній частині найкраще використовувати тепло сонця, завдяки сонячним електрогенераторам.
Об’єднуючи дві ці структури вертикальної ферми ми отримаємо нове знання, яке зможе зробити крок к усуненню масових економічних, продовольчих
та екологічних проблем в сучасних містах.
Понад 60 % подібних міських господарств не має можливості реалізуватись в життя, бо:
По-перше, для реалізації вертикальної ферми потрібно знайти
інвесторів.
По-друге, при експлуатації вертикальної ферми потрібні великі
витрати енергії, навіть при використанні енергозберігаючих систем, як
світлодіодні системи та когенераційні установки.
Таким чином використання студентських робіт в процесах оптимізації
технічної складової ВФ є потужним науковим напрямком, який дозволяє
поєднати у єдиному науковому просторі безліч фахівців з різних галузей
знань.
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Проблема: з’явилися нові ВР і мас-медіа технології, які почали робити суттєвий вплив на архітектуру, що кардинально змінює
світогляд сучасної людини.
Актуальність: через певні карантинні та географічні обмеження
далеко не всіма поміщеннями можливо користуватися в реальності,
а завдяки архітектурним можливостям розширення простору за допомогою VR це значно спрощується.
Новизна: проектна пропозиція розробки художньої галереї з
вбудованою VR реальністю.Віртуальна реальність (ВР, virtual reality,
VR, штучна реальність) - створений технічними засобами світ, який
передається людині через його відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Типи ВР:
технології VR з ефектом повного занурення, технології VR без занурення, технології VR зі спільною інфраструктурою.
Занурювальна технологія поміщає користувачів в повністю інтерактивну тривимірну середу і дає їм можливість досліджувати віртуальне уявлення дизайну конкретної кімнати, статі або будівлі в цілому. На прикладах зарубіжних впроваджень ВР в житлову і культурне
середовище, нами розробляється проект художньої галереї з ВР реальністю. Вона розташована на набережній між вул. Ковальської і
Московським пр-том і займає значну кількість території. Функціонал
галереї дозволяє не тільки мати просвітницьку функцію, а й розважальну, рекреаційну та пізнавальну. Її стиль лаконічний у своєму
поєднанні матеріалів: бетон, скло, іржаві вставки, мінімум деревини. Завдяки цікавій і складній формі, галерея дозволяє правильно
розподілити потоки відвідувачів, а ведучий від неї на іншу сторону
річки міст також грає роль не тільки пішохідного, а й галерейного
простору.
Висновок: для збереження культурного зв’язку, економії часу,
поглибленого вивчення простору та зручності VR реальність необхідна у використанні в сучасній архітектурі як в екстер’єрі, так і в
інтер’єрі.
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Програмне забезпечення для роботи з еммерсивним середовищем
як нові можливості
архітектурного проектування
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Альтернативне матеріалознавство в «зеленій
архітектурі» (на прикладі раціонального лісознавства)
Екологічні проблеми впливають на архітектуру на всіх рівнях її функціонування. Реакцією архітектурної науки на такі впливи стало поняття
стійкої архітектури. Це - архітектура, яка спрямована на мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище будівель, на ефективність
і помірність при використанні матеріалів, енергії і простору для розвитку
і екосистеми міста в цілому. Одним з факторів, які включає в себе стійка
архітектура, є зелені будівельні матеріали. Зелені будівельні матеріали
- це такі, які можна використовувати повторно по завершенню експлуатації будівлі або переробити в іншу матерію придатну до використання.
Дерев’яна конструкція будівлі є однією з найбільш екологічних. Дерево
- повністю поновлюваний ресурс, яких під час свого життєвого циклу поглинає вуглекислий газ.
Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати на прикладі
раціонального лісознавства вплив альтернативного матеріалознавства
на архітектурні «зелені стандарти».
Лісівництво займається вирощуванням лісу для отримання деревини,
інших продуктів лісу; для використання його з захисними, водорегулюючими, цілюще-оздоровчими, естетичними цілями. Лісівництво розробляє
методи підвищення продуктивності лісу, теорію і практику рубок, причому
з метою не тільки його використання, але і відновлення і поліпшення.
Лісовідновлення - це утворення нового покоління лісу на лісових
землях. Лісовідновлення - активна форма відновлення лісу, до якої відносяться, перш за все, штучне відновлення лісу, а також заходи, спрямовані на сприяння природному поновленню, прискорення цього процесу, поліпшення породного складу і стану молодого покоління лісу.
Лісовідновлення здійснюється з метою відновлення вирубаних, загиблих,
пошкоджених лісів. В даний час озвучені плани збільшити до 2050 року
глобальне кількість лісів на планеті на 10%, що становить територію за
площею можна порівняти з Індією.
Таким чином, при збільшенні площі і кількості лісів і подальшому
раціональному використанні їх як нескінченні ресурси будівельних матеріалів, людство отримає фактор що значно вплине на сталий розвиток
сучасних міст. В свою чергу це означає потребу для архітектурної науки
досліджувати фактори розвитку цього напрямку архітектурно-будівельної
діяльності.
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У Лондоні спостерігається безпрецедентний бум нових громадських
місць, оскільки закон про планування вимагає додаткових місць для зборів,
сидячих місць, розваг і прогулянок для всіх. Прагнучи відновити центр міста
Вуліджа, в 2011 році була представлена трансформація площі, названої
на честь Чарльза Джорджа Гордона, вікторіанського військового генерала.
Проект пропонуваав зелений відкритий простір з терасованими галявинами,
широкими пішохідними доріжками і дзеркальним басейном з лавками. Такі
зміни зробили б цей громадський простір повною протилежністю тій площі,
що в 1900-х роках була відома як «димова діра» через сажу і дим від відкритого вентиляційного отвору над залізничним тунелем.
Площа знаходиться в самому центрі і, з’єднуючись з ринковою площею
Бересфорд через широкий пішохідний транзит вулиці Грінс-Енд, утворює
великий багато-функціональний громадський простір. Королівський район
Грінвіча, задуманий як частина ширшого генерального плану Вуліджа, тому
були поставлені такі ключові завдання як: створення повністю доступного
для всіх громадського простору, функціональне освітлення, м’який ландшафт і водосток.Сквер Генерала Гордона замислювався як міський сад, але
екран, встановлений в 2012 році до Олімпійських ігор, змінив його і сценарій
його розвитку як громадського простору. Вранці на площі можна побачити
собачників, вигулюючих своїх вихованців і людей влаштовуючих групові заняття спортом. У вихідні можна зустріти велику кількість людей, особливо у
води, де дорослі і діти грають, мочать ноги і веселяться. Увечері на площі
настає час для різних заходів, а саме переглядів кіно, лекцій, концертів, ігор
за допомогою екрану, іноді організовують ярмарки та виступи.
Таким чином Гордон-сквер у поєднанні з Бересфорд-сквер, забезпечують жителів Вуліджа многофункціональними просторами, що надають
можливість усім групам, незалежно від віку, статі, соцального стану, стану
здоров’я, не тільки відпочити на свіжому повітрі, а й поспілкуватися з людьми і розважитися будь-яким способом, відчути себе рівноправним членом
суспільства.
Література:
1. http://www.gp-b.com/woolwich-squares
2. https://www.chrismansfieldphotos.com/MODERN-WOOLWICH/TheBuilding-work/
3. https://static1.squarespace.com/static/573b1a59b654f91cddb061f5/
t/585d43028419c2107deffeaf/1482507013837/Landscape+Record.pdf
4. https://www.gardenvisit.com/gardens/general_gordon_square_
beresford_woolwich
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Площа Генерала Гордона у лондонському Вуліджі

секція

4

92
ст. Бурдей А.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
кер. доцент Шарлай О.В., ХНУБА

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Інтерактивне інноваційне обладнання громадського простору
Таймс-сквер ( Times Square) - площа в центральній частині Манхэттена в місті Нью-Йорку в США, розташована на перетині Бродвею і Сьомої авеню в проміжку між 42-ою і 47-ою вулицями. Центр
Театрального кварталу Нью-Йорка. Таймс-сквер є однією з самих
відвідуваних пам’яток світу, що притягає близько 50 мільйонів відвідувачів щорічно.
4 грудня 2008 року з’явилися перші екологічно чисті дисплеї, живлені від вітру і сонячної енергії. Перший екологічно чистий рекламний
щит прибуває на Таймс-сквер, повністю керований сонцем і вітром,
але, коли немає ні сонця, ні вітру рекламний щит темніє: немає резервного генератора. Цей знак, оснащений 16 вітряними турбінами
і 64 сонячними панелями, став «першим для Таймс-сквер». Ricoh
підрахували, що знак запобіжить викиду 18 тонн вуглецю в повітря
щорічно.
У зв’язку з останніми подіями, пандемією Covid - 19,велика частина реклами має соціальну мету. Задіяні 1800 дисплеїв. Мета не лише
в тому щоб інформувати населення про те як поводитися в умовах
пандемії, Нью-Йорк таким чином говорить спасибі всім тим хто знаходиться на передовій лінії фронту боротьби з епідемією. Заклик до
усіх триматися і не падати духом. Реклама такого роду розміщена не
лише на вуличних рекламних моніторах але також в тонелях і навіть
на екранах звичайних кіосків, слова вдячності і підтримки, але також
обов’язково корисні поради. Станції wi - fi (WI - FI towers) по усьому
місту також виконують функцію наочних посібників з поведінки в умовах епідемії. Офіційно обмежувальних сроків - немає. Вона триватиме до тих пір, поки не припиниться епідемія.
Таким чином на ряду з основними 3 видами реклами: інформативною, освітньою та виховною, з’явився новий безсроковий вид- Соціальна реклама.
Література:
1. Пандемія і соціальна реклама[електронний ресурс].-“настоящее время, репортажи Америка” - https://www.currenttime.
tv/a/30570984.html
2. Екологічно чисті дисплеї [електронний ресурс].-“The New
York Times”.- https://www.nytimes.com/2008/11/15/nyregion/15billboard.
html
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Трафальгарська площа - площа в центрі Лондона, де на місці
Чарінгского Хреста (Чарінг-Кросс) сходяться три першорядні вулиці Вестмінстера - Стренд, Вайт і Мелл. Спочатку вона носила назву площі короля
Вільгельма IV, але остаточну назву отримала в честь перемоги в Трафальгарській битві. Площа - важлива транспортна розв’язка. На неї також виходить станція метро «Чарінг Кросс» ліній Бейкерлоо і Північної. Щороку
на Трафальгарській площі встановлюється головна новорічна ялинка країни, традиційно її дарує Великобританії норвезький уряд - в знак подяки за
участь британців у звільненні Норвегії під час Другої світової війни. Площа
з’явилася на початку XIX століття. У центрі площі височіє колона Нельсона
з темно-сірого граніту, увінчана статуєю адмірала Нельсона. Навколо площі розташовуються Лондонська національна галерея (арх. Вільям Уілкінс,
1838), церква Св. Мартіна в полях (арх. Джеймс Гіббс, тисяча сімсот двадцять один), Арка Адміралтейства (арх. Астон Уебб, 1912) і кілька посольств.
Трафальгарська площа - традиційне місце мітингів, демонстрацій, а також
проведення масових свят - наприклад, китайського нового року. 8 травня
1945 Черчілль оголосив перед присутніми на площі лондонцями про перемогу у Другій світовій війні. Щорічно на площі встановлюється головна
ялинка країни, яку привозять з Норвегії. [1-4]
Проаналізувавши прилеглу територію Трафальгарської площі, можна
зробити такі висновки: поруч з головною визначною пам’яткою знаходиться велика кількість готельних, житлових, культурно-розважальних і адміністративних будівель. Також поруч з площею проходять три першорядні
вулиці, які є головними транзитними шляхами для транспорту і пішоходів.
Вдень на площі в основному проходять демонстрації і мітинги, а ввечері
і ближче вночі - розважальні та святкові заходи. Домінантами на площі і
біля неї є колона Нельсона, Лондонська національна галерея, церква Св.
Мартіна і Арка Адміралтейства. І нарешті, значущою функцією даної площі, яка існує давно, є транзит людей і проведення масових заходів, більш
другорядна й що прийшла недавно - розважальна і святкова функція.
Література:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki.
2. https://tonkosti.ru.
3. https://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/london/
squares/1000.
4. https://planetofhotels.com/guide/ru/velikobritaniya/london/
trafalgarskaya-ploshchad-0.
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Самозцілюючі матеріали
Інновації в матеріалах впливають на сучасну архітектурну практику.
Сьогодні основна увага приділяється новим матеріалам, що мають покращені властивості. Тому вдосконалені та композитні матеріали, розумні
та чуйні матеріали, табіологічно натхненні матеріали набувають популярності в архітектурному дизайні.
Самовідновлювальні матеріали - це підмножина розумних матеріалів,
які
здатні відновлювати пошкодження, спричинені механічним або конструкційним використанням з часом. Зазвичай це композиційні матеріали, які містять мікрокапсули, наповнені полімерними речовинами. Коли
матеріал розтріскується, мікрокапсули розкриваються і закупорюють
тріщину. Останні дослідження та розробки зосереджені на різних типах
самовідновлювальних матеріалах, включаючи бетон, фарбу та композити на основі полімерів. Самозаживаюча фарба особливо цікава, оскільки
за допомогою цієї системи крихітні подряпини можуть бути автоматично
запечатані. Для цього використовується високоеластична смола, яка рівномірно розподіляється по поверхні і ущільнює невеликі тріщини. Нещодавно було впроваджено перше виробниче використання такої фарби,
і найближчим часом її використання, ймовірно, буде розповсюджене на
предмети, схильні до подряпин.
В даний час в ТУ Делфт проводяться дослідження та розробка самовідновлюваного бетону з бактеріями, що осаджують кальцит. Принцип
цього дослідження полягає в тому, що певні типи бактерій виробляють
мінерали на основі карбонату кальцію, які можн використовувати для
відновлення тріщин у бетоні. Вкладаючи в бетон бактерії, що осаджують
кальцит, як домішку, дослідники працюють над визначенням правильних
умов для того, щоб бактерії продукували якомога більше кальциту, а також над самовідновлювальною здатністю бактеріального бетону та як
на це впливають різні умови навколишнього середовища. Цей матеріал
був використаний для Служби швидкої допомоги у Галдері, Нідерланди,
розробленої Франком Маркусом. Конструкція бетону включає захисний
шар самовідновлюваного бетону з бактеріями. Останні два століття були
вибухом в матеріалознавстві - як в способах створення матеріалів, так в
способах проектування матеріалів. Останнім важливим напрямком стало
створення розумних матеріалів. Ці нові матеріали пропонують радикальні зміни в навколишньому середовищі з точки зору використання енергії,
теплової поведінки, структурних характеристик та естетики.
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У відповідь на загострений попит з боку суспільства в сфері архітектури виникає все більше інноваційних спеціальностей, які поєднують
мультидисциплінарні знання з різних сфер людського життя. Таким чином
викликом сьогодення є необхідність розробки концепції розвитку мультидисциплінарних компетентностей у студентів-архітекторів, які відповідали б потребам сучасного суспільства та галузі архітектури в цілому.
Якщо поставити питання: яким повинен бути сучасний архітектор? –
то для пошуку відповіді можна використати 3 різні підходи:
1. концептуальний: базується на творчості; за мету має збереження індивідуальності та реалізацію (матеріалізацію) задуму архітектора образними
та технічними засобами; мультидисциплінарність проявляється: 1) при розробці концепції (задуму) як архітектор-творець, архітектор-філософ, архітектор-психолог, архітектор-еколог, архітектор-соціолог, архітектор-громадянин;
2) при реалізації концепції (задуму) як архітектор-інженер; архітектор-менеджер; архітектор-економіст; архітектор-підприємець; архітектор психолог.
2. прагматичний: базується на попиті ринку праці на архітекторів-виконавців; мультидисциплінарність проявляється у необхідності володіння знаннями локальних умов, соціології та політики, технічних засобів, законів і документообігу.
3. соціальний: базується на ролі архітектора, як «агента впливу (змін)»,
та синергії локального-глобального-перспективного вимірювання; метою є
навчити архітектора вміти бачити сьогодення з майбутнього, бути партісіпантом та виконувати просвітницьку функцію.
Таким чином, мультифункціональний профіль архітектора включає 3 вектори: архітектор-творець; архітектор-фахівець; архітектор-агент впливу/змін.
При орієнтації на такий профіль освітні програми архітектурних спеціальностей потребують актуалізації та вдосконалення. Для розробки ефективного
навчання, орієнтованого на студентів-архітекторів, необхідно створити дійсно
гнучке навчальне (віртуальне) середовище, яке було б спроможне моделювати професійну буденність, а також провести навчальний експеримент у
контрольній та експериментальній групах для моніторингу та вимірювання
ефективності. Пролонгований експеримент в умовах університетського навчання дозволить отримати узагальнені результати у вигляді теоретичних та
практичних висновків щодо принципів цілеспрямованого розвитку компетентностей архітекторів у віртуальному середовищі, а також підвищить їх конкурентоспроможність на загальноєвропейському ринку праці.
Література:
Сергеєва Т. В. Принципи еко-гуманістичного саморозвитку особистості / Т. В. Сергеєва // Наука і освіта. - 2013. - № 7. - С. 86-91. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_7_20
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Błędy konceptualne w architekturze
Błąd – to wynik działania, zrealizowanego niedokładnie czy niepopawnie,
wbrew planowi. Błąd – to odchylenie od wytkniętego celu, rozbieżność
otrzymanego z wytkniętym, niezgodność osiągniętego wyniku, wytkniętego
celu. Mnóstwo często fatalnych błędów zrealizowanych w trakcie planowania
przemian w systemie miasta, okazało się związane z lukiem między pojęciami
o problemie i jej realnym stanem.
Z czasów słynnej przebudowy Aten, zainicjowanej przez Peryklesa, pytanie
wyrabiania strategii adaptacji miast do zmiennych warunków ich życia w większym
czy mniejszym stopniu, rozwiązało się pomyślnie. Masowe budownictwo Rzymu
za Cezarza i Trajana, słynny plan Paryża Osmana w okresie Drugiego Imperium,
Stalinowska rekonstrukcja Moskwy, wszystkie te kardynalne ingerencje do
obszaru środowiska miejskiego prześladowały swoje cele i zadania, zmuszały
rozwiązywać ogromną ilość problemów towarzyszących, ale były związane z
głównym problemem – wzrostem ludności i niezgodności między środowiskiem
miejskim a warunkami jej funkcjonowania.
Na początek nowego tysiąclecia warunki życia megapolisów po raz
kolejny zmieniły się. Przy czym te przemiany na tyle istotnie zaczepiają
wszystkie zakresy ich funkcjonowania, że trzeba stwierdzać o konieczności
stworzenia nowego podejścia do reorganizacji terytoriów miejskich. Podstawą
konieczności reorganizacji środowiska miejskiego stał się fakt niezgodności
między gęstością ludności megapolisów a zapewnieniem warunków życia
terytoriów – energetyką, surowcami, wodą itd. Podstawą konieczności
reorganizacji środowiska miejskiego stał się fakt niezgodności między
gęstością ludności megapolisów a zapewnieniem warunków życia terytoriów
– energetyką, surowcami, wodą itd.
Tysiącletnie doświadczenie, które zebrała architektura już nie w stanie
dać podpowiedzi z mnóstwa pytań, które powstają przed projektantami.
Analogiczny problem obserwuje się faktycznie we wszystkich dziedzinach
działalności człowieka. Wzrost trudności stwarzanych obiektów i konieczność
wynajdywać nowe, przedtem niewiadome środki i metody rozwiązania
powstających problemów nieuchronnie będą doprowadzać do błędów,
czasami nawet krytycznych.
Jeden z najbardziej znanych podobnych błędów to problem firmy
Samsung z smartfonami Galaxy Note 7. Odwołanie 2,5 mln zrobionych
egzemplarzy spowodowane problemami z akumulatorami, stał się dużą
finansową nieprzyjemnością dla firmy. Według ocen Credit Suisse Group AG,
Daishin Securities Co. i Pelham Smithers Associates, ten błąd w projektowaniu
telefonu bedzie wynosił ok. 17 mld dolarów. We współczesnej architekturze
znane błędy socjalne, urbanistyczne, konstruktywne i szereg innych.
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Do najnowszego czasu historia architektury była ściśle związana z
kanonem i tradycją. Najstarszych cywilizacji Mezopotamii zajęło kilka tysięcy
lat, aby wziąć pomysł kąta prostego w domu [1]. Tylko specjalista może
odróżniać architekturę Starożytnego Egiptu według jego trzydziestu dynastii.
Styl Romański rozwijał się trzy stulecia, Gotycki – cztery, Barokowy – mniej
niż dwa, Klasycyzm – wiek. W czasach nowożytnych nastąpił pewien przełom
cywilizacyjny, z powodu którego sztuka architektury rozbiła się na dziesiątki
kierunków, rozwijających się jednocześnie.
W nowoczesnej architekturze jest łamanie starych stereotypów, swego
rodzaju odstąpienie od ustalonych zasad i technik formowania i odwołanie
się do symbolicznej roli formy i jej artystycznych cech. Współczesna globalna
kultura wymaga od architektury takiej ekspresji, która wykraczałaby znacznie
poza funkcjonalny program obiektu. Innowacyjne architektoniczne obiekty
przyjmują postać skomplikowanych kształcących struktur i symbolicznych
transformacji, które stanowią hierarchię form i wartości nowego poziomu w
połączeniu z tradycyjnymi materiałami kompozytowymi technik artystycznego
języka architektury. Na zmianę kanonów klasycznych, geometrycznych form
i kształtów przyszła fraktalna i parametryczna architektura, pożyczająca
jej figuratywne i morfologiczne cechy u naturalnego krajobrazu Ziemi,
zoomorfnych i bionicznych form, które z jednej strony zaskakują niezwykłością
i dziwnością, a z drugiej – są naturalnym przedłużeniem natury – głównego
pomysłodawcy i stymulatora kreatywności.
Szybkie tempo rozwoju informacyjnego planetarnego pola stworzyło
niespotykany wcześniej precedens w architekturze — często modny trend
staje się nieaktualnym wcześniej niż budynek. Super popularna w środowisku
architektonicznym, zwłaszcza studenckim, parametryczna architektura trwała kilka
lat i straciła większość swoich zwolenników. Libeskind nie jest już naśladowany,
Frank Gehry stracił wielu wielbicieli, w adres dzieł Calatrawy również często
słychać krytyczne opinie. Kanony odrzucone, moda przemija, pozostają budowli
w najbardziej fantazyjnych kształtach i gwiezdne architekci ze swoją sławą i
licznymi roszczeniami od klientów. Dlaczego, dzisiaj temat niestabilności uparcie
pozostaje przedmiotem zainteresowania architektów. Powszechnie wiadomo,
że jednym z ważnych przyczyn, na przykład dekonstrukcji w architekturze
pojawił się protest przeciwko jednorodnego środowiska biznesowych miejskich
dzielnic 1970-1990 lat. „Łamiąc” ogromne płaszczyzny dzielnicy, nowy styl stara
się wprowadzić w monotonij zabudowy nową, niedobraną nutę, która najpierw
wywołuje protest w powoli zasypiającym mózgu, a następnie odbiorca zaczyna
zauważać wyrafinowanie proporcji i czystość linii, uzyskując tym samym nową,
nieco bolesną z ostrych kontrastów, przyjemność.
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Нові тренди у розвитку в професії «Архітектор»
Виконання сучасних архітектурних робіт безпосередньо пов’язано
з освоєнням нових компетенцій, які раніше не властивих спеціальності.
Можна стверджувати, що за останні 20 років зростання обсягу знань і
професійних навичок, необхідних для успішного виконання поставлених
перед архітекторами завдань, привів до появи нових спеціалізацій.
Дві тисячі років тому архітектор був фахівцем широкого профілю.
Знамениті «Десять книг про архітектуру» Вітрувія містять знання, які стали основою багатьох науково-технічних напрямків сучасності: будівельна акустика (книга V), матеріалознавство (книга II), військова інженерія
(книга Х), водопостачання (книга VIII) і т.д. На сучасному етапі тренд
розвитку професії веде до кількісного збільшення вузьких спеціалізацій
архітекторів. Кількість та різноманітність нових спеціалізацій спонукає до
дослідження та систематизації даної проблеми.
Розвиток архітектурно-будівельних інновацій спровокували зростання попиту на нову архітектуру трансформувало ринок архітектурно-проектних робіт. Для даного дослідження науковий інтерес представляє питання зміни професії «Архітектор» і формування нових спеціалізацій, які
пов’язані з приходом в архітектуру нових технологій.
Розглянуто питання розширення поля діяльності професійних архітекторів під впливом інноваційних технологій. Розглянуто нові спеціалізації в архітектурі як результат синтезу інноваційних технологій, типів
діяльності та проектованих об’єктів. Запропоновано методи аналізу інноваційних напрямків діяльності архітекторів з точок зору появи потреб у
нових компетенціях та збереження традиційних знань. Висунуто гіпотезу
про розширення «ядра професії» і виділення з нього нових незалежних
професійних напрямків.
Розроблено алгоритм для складання програми оцінки компетенцій і
типів виконуваних в сучасній архітектурі робіт, який дозволяє оптимізувати процеси підвищення рівня компетенції у фахівців архітекторів. Для
архітектурних факультетів пропоноване дослідження допоможе більш
чітко сформулювати області розвитку і виявити предмети мають найбільші перспективи для викладання. Для бізнесу це дозволить більш адекватно оцінити власні дії щодо підвищення професійного рівня персоналу.
В особистому розвитку архітектора даний підхід допоможе більш адекватно поставитися до проблеми оцінки особистих перспектив розвитку в
спеціальності.
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Відходи скла викликають велике занепокоєння в розвинених країнах,
особливо в урбанізованих районах. Це пов’язано з великою кількістю відходів, що утворюються як із комунальних, так і з будівельних джерел, та відсутністю територій для складування відходів для переробуи. Такі країни, як
Японія, Сполучені Штати Америки та Австралія взяли на себе ініціативу інвестувати в переробку скла, щоб зменшити постійно зростаючу кількість сміття,
що утворюється протягом багатьох років. Протягом двадцятого століття сучасна ера скла породила чудові хмарочоси, що змінили силуети великих міст.
Крім того, оформлення будинків склом відповідає функціональним вимогам
щодо освітлення, збереження тепла та енергозбереження. Природа скла –
його візуальна привабливість, взаємодія зі світлом, відчуття відкритості та
гармонійна інтеграція з навколишнім середовищем, сприяє цікавому та креативному використанню як в інтер’єрах, так і в екстер’єрах будь-якої будівлі.
Використання скла у будівельній галузі зростало протягом багатьох років,
і нещодавно воно було включене до структурних елементів конструктивних
cистем для збільшення освітлення та поліпшення зовнішнього вигляду споруд. Не всі компоненти скла, що використовуються в будівельній галузі,
структурно навантажені, і їх можна знайти в неструктурному легкому бетоні,
матеріалах покрівлі, стінових панелей, штучних елементів для мурування
зовнішних стін. Скло має багато бажаних характеристик, таких як пожежна
безпека, естетика та сонячний контроль, простота обслуговування, стійкість
до хімічних сполучень, легкість, тощо. Технології в дизайні скла мають велике майбутнє для більш складних, але захоплюючих архітектурних проектів.
Оскільки з’являються футуристичні зразки, це відкриває нам нові можливості
для життя у світі зі скла. Бажано було б, щоб більша кількість країн інвестувала у переробку скла, оскільки це може забезпечити певні економічні вигоди,
зменшити забруднення та сприяти розвитку більш екологічного середовища. Крім того, слід провести більше досліджень для подальшого вивчення
обмежень скла та вдосконалення існуючих переваг. Необхідно впровадити
більше стандартів, вдосконалювати конструкції зі скла, розширювати сфери
застосування, щоб збільшити практику переробки скла у всьому світі. Результати, отримані внаслідок проведених досліджень та практичного досвіду,
слід передавати країнам, які беруть участь у ініціативі з переробки вторинної
сировини, щоб пришвидшити процес сталого розвитку.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Инновационный материал – стекло
За последние два десятилетия технология остекления сильно изменилась. Путем исследований и разработки типов остекления было создано новое поколение материалов, что повышают эффективность стекла.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что постоянно появляются новые типы стекла, которые вводятся в индустрию для удовлетворения различных функциональных, безопасных и эстетических требований.
Первая и наиболее важная инновация в остеклении за последние
годы – это мультифункциональное (Energy Light) стекло с особым магнетронным напылением, которое работает «в две стороны»: зимой в помещении становится теплее, а летом внутрь не проходят жаркие солнечные
лучи. Температура в доме с такими окнами всегда комфортная. Это дает
весомую экономию на кондиционировании и фасад здания с такими стеклами приобретает легкую зеркальность, что дает людям, находящимся
внутри, ощущение приватности.
Не менее иновационным является электрохромное стекло, что содержи пленку, которая может менять оттенок при подаче электрического
напряжения. При разовой подаче напряжения стекло может приобретать
темный оттенок, при повторной – прозрачный. Потемнение (и осветление) происходит от краев внутрь, и может занимать несколько минут.
Этот тип стекла обеспечивает динамическое управление затемнением
здания. Визуальный коэффициент пропускания колеблется от примерно
60% (чистое с остояния) до 1%. (тонированное состояние), что позволяет
контролировать блики. С использованием этого типа стекла потребление
энергии в здании можно уменьшить, несмотря на использование энергии
для изменения оттенка стекла.
Альтернативная энергетика входит в нашу жизнь всё активнее. За
недавнее время была разработана прозрачная пленка, которая вполне
может заменить солнечные панели. Покрыв этой плёнкой стёкла окон,
окна превращаются в солнечные панели и вырабатывают электричество.
Окна при этом менять не нужно, плёнка крепится к исходным окнам.
Установка плёнки технологически не сложна. Даже при небольшом уровне освещения солнцем, гаджет будет давать электричество, что выгодно
отличает его от солнечных батарей. Последние разработки в остеклении
с использованием новых строительных
технологий позволяют создавать прозрачные, но энергоэффективные фасады. Данные типы остекления упрощают использование солнечной энергии в рамках самых разнообразных проектов без ущерба для
эстетики и качества
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Із розвитком міст ускладнилася їх структура. Сучасне місто являє собою
надзвичайно складний штучний ландшафт. У цьому ландшафті поєдналися
житлові структури, пов’язані транспортними та пішохідними артеріями.[1] З’явилося поняття «урбаністичний ландшафт». Ландшафтна архітектура разом
з архітектурою та містобудуванням належать до групи просторових видів мистецтва і покликана організовувати просторове середовище за допомогою
природного матеріалу. Формування простору у ландшафтній архітектурі підпорядковується екологічним, функціональним та естетичним вимогам. [2]
До основних сучасних методів в області садово-паркового мистецтва
можна віднести наступні[3]:
1) Екологізація садово-паркових об’єктів. Збереження або відтворення
природної основи ландшафту. Виділення у парках і садах спеціальних зон і
центрів екологічного виховання. Поява парків нового типу, головним завданням яких буде вивчення екологічних закономірностей, охорона природного
ландшафту, поширення екологічних знань.
2) Використання можливостей сучасного науково-технічного прогресу:
ландшафтна рекультивація порушених територій, створення садів на та під
дахом, формування штучних водойм і рельєфу. Поява нових видів озеленення на виробничих майданчиках, заводах з особливою технологією при наукових установах, транспортних вузлах.
3) Розвиток і ускладнення систем озеленення, пов’язані з ростом міст
і їх агломерацій, включення садів і парків у містобудівні структури всіх рангів,
починаючи від житлових районів і закінчуючи великими регіональними утвореннями. Розвиток лінійних парків, пов’язаних з пішохідними комунікаціями
та великими зонами відпочинку і туризму.
4) Вплив часу на процес розвитку та функціонування парків. Врахування добових, тижневих, сезонних ритмів їх функціонування у «буденному» та
«святковому» режимах. Врахування довгочасної перспективи формування
парку, гнучке реагування садово-паркового об’єкта на можливі зміни ситуації
у майбутньому.
5) Пошук нових засобів архітектурно-художньої виразності при створенні об’єктів садово-паркового мистецтва. Прагнення до оригінальних розв’язків, символіки, образності садово-паркового середовища, урахування
особливостей психології сприйняття «зеленого» простору. Формування місць
відпочинку з розрахунками на демографічні відмінності відвідувачів. Усвідомлення соціально-інтеграційної ролі парку як місця спілкування всіх соціальних груп населення.
Висновок: сучасна ландшафтна архітектура націлена на поліпшення вже
існуючих або створення нових зелених насаджень, використання нових на-
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укових розробок в галузі архітектури і підвищення історичної та культурної
цінності садово-паркових об’єктів.
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Проблематика створення сучасних архітектурних макетів
Проблематика сучасного макетування на освітніх просторах України полягає в тому, що більшість матеріалів для реалізації макетів, що виконуються
штучно, є досить вартісними.
Ідея створеного, наприклад, макету індивідуального житлового будинку
полягає в прикладі використання різноманітних, а найголовніше – доступних
матеріалів для досягнення максимальної реалістичної презентації проєктів
житлових будинків. Всі текстури макету виконуються штучно або за допомогою комп’ютерних програм 3D-принтінгу загального користування.
Також в проєктах макету застосовується підсвітка, що створюється за
допомогою звичайного міні-блоку з лампочками на дроті, котрий працює від
стандартних батарейок – з таким варіантом підсвічування працювати якнайлегше і набагато простіше, ніж з іншими видами. Такий прийом привертає
додаткову увагу як до макету, так і, в подальшому, до проєкту в цілому. Використання загальнодоступних матеріалів та інструментів є дуже актуальним,
особливо серед тих людей, хто безпосередньо займається макетуванням
будь-яких об’єктів архітектури.
Невід’ємною частиною роботи при розробці макету будь-якого архітектурного об’єкту є підбір матеріалів, адже від цього аспекту напряму залежить
те, наскільки швидко та водночас якісно буде виконано макет. Також, треба
зазначити, що при цьому до макетів висувається така важлива вимога, як
довговічність та міцність макету для максимального збереження його первісного зовнішнього вигляду протягом значного проміжку часу. Звісно, для виконання таких задач, використання лише одного паперу при макетуванні
стає суттєвим недоліком: папір – дуже простий матеріал, з яким працювати,
звісно, набагато легше, в порівнянні наприклад із ДВП; проте виготовлений
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з такого матеріалу макет стає дуже уразливий – на жаль, його можна дуже
легко зіпсувати.
Виходячи з власних досліджень, можна виділити наступні параметри
всебічного покращення якостей архітектурних макетів, що виробляються
штучно, а саме:
використання матеріалів, що відповідають максимальній довговічності та міцності виробленого макету;
досягнення максимальної реалістичності презентації макету за допомогою різноманіття текстур;
привертання уваги до всіх переваг відтворюваної будівлі за допомогою використання підсвітки макету.

Архітектурне середовище громадського
міського простору
Проблематикою дослідження є непривабливість та одноманітність
міського середовища та відсутність зв’язаної системи громадських просторів у одному місті.
Актуальність теми статті зумовлена необхідністю в багатофункціональній архітектурі, зміні потреб населення та у необхідності переосмислення
архітектурних громадських просторів.
Наукова новизна визначена використанням методу систематизації
громадських просторів за містобудівним чинником та у визначенні особливості архітектурного формування громадських просторів.
Громадським простором називають територію масового місцезнаходження людей, де відбувається перетин соціальних, культурних і особистісних процесів.
Особливості архітектурного формування громадських просторів: принципи, методика та рекомендації формування просторів.
У роботі вирішено наукове завдання, яке полягає у визначенні особливостей архітектурного формування громадських просторів. У ході дослідження проведено класифікацію громадських просторів за різними
критеріями. Архітектурне формування громадських просторів відповідно
до сучасних вимог – актуальна задача, яка потребує розробки методики.
Розроблена методика включає в себе три етапи: аналіз, проект, реалізація.
Література:
1. Косицкий Я. В. Систематика градостроительных концепций.
2. Бевз М. В. Пешеходные пространства в центре города: взгляд на эволюцию проблемы//строительство и архитектура. – Киев, 1988. -№2.-С.12-13.
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Специфіка архітектурного середовища європейських площ у суспільно-міському просторі
Станом на сьогодні, площа є символом і центром майже кожного
європейського міста. Побудовані не одне століття тому, ці простори і до
сьогодні зберігають свою значимість, велич та архітектурну цінність. Їх
функціональне наповнення здебільшого теж змінилось несуттєво: адміністративні будівлі дуже часто розташовуються саме на площах як і у
давнину. Тому, для того, щоб правильно планувати такі міські простори,
дуже важливо розуміти специфіку та типологію майданів.
Перше, на що слід звернути увагу – суспільно-культурне значення
(туризм, відпочинок, відвідування музеїв і галерей) та бережливе ставлення до архітектурної спадщини є нероздільними складовими сучасної
європейської площі. Так, наприклад, головна площа Праги – Староміська, представлена фасадами будинків абсолютно різних архітектурних напрямків – готика, ренесанс, бароко і рококо. Це не тільки дає змогу наочно
ознайомитись із історією міста, а і виховує у жителів поважне відношення
до неї та робить середовище більш різноманітним і привабливим. Однак
мало лише зберегти історичну обгортку, задача місцевих влад полягає як
в грамотному підході до оформлення історичних будівель (чого не можна
побачити у більшості пострадянських міст із засиллям жахливої реклами та кондиціонерів на фасадах), так і у правильному функціональному
наповненні. Так, чеська столиця подає приклад того, як найбільш раціонально використовувати центральну ратушу, зробивши Астрономічний
годинник на ній, який щодня заохочує сотні туристів побачити унікальне шоу з фігурками, візитною карточкою міста. Інші історичні будівлі, такі
як прибуткові будинки, церкви, палаци а також безліч пам’ятників, хоча і
частково втрачають свою первісну функцію у складі Європейських площ,
зараз охоче вміщують під своїм дахом галереї, готелі, ресторани, та модні крамниці, пристосовуючись до сучасних реалій. Щодо організації руху,
прямокутні та невеликі у плані площі однією з яких є Староміська мають
перевагу над великими центральними майданами із промінним плануванням через більшу пристосованість для пішоходів, а також зручнішу
систему візуальної комунікації.
Отже, хоч умови при будуванні площ історичних європейських міст
і відрізнялись від сучасних, завдяки правильним принципам організації
міського середовища, в тому числі і майданів, столиці Старого світу займають перші місця у рейтингах комфорту для проживання і відвідування.
Література:
1. Прага [Переклад уривків з книжок істориків, мистецтвознавців,
журналістів], під ред. І. А. Черкасова. М.: «Прогресс», 1981
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Дзеркальні будинки? Що це таке, черговий тренд чи вимушена необхідність? Винахід для зведення і людей з розуму або візуальна екологія?
На всі ці питання ми відповімо в даній доповіді.
Дзеркальні будинки - одна з останніх тенденцій у сучасній архітектурі,
яка приводить в захват як архітекторів, так і дизайнерів. Це абсолютно
нові, легкі напівпрозорі будови допомогли авторам освіжити погляд на
буденні речі, маскуючи будівлі на лоні природи або граючись з нескінченними відбитками.
Одне з перших будівель з великою площею зовнішнього скління була
побудована в Іспанії ще в 1830 році. Фасад цього будинку був зроблений
з дерева і скла. У 1920-х роках з’явилися перші будівлі з огороджувальними конструкціями, повністю виконаними зі скла. Одним з перших будівель
з світлопрозорими ненесучими огороджувальними конструкціями почали
створювати такі архітектори як Ле Корбюзьє, Елеонора Реймонд.
Цікавий ефект, створений напів- / прозорими поверхнями з дзеркальним покриттям, ділить простір на кілька частин: де знаходиться спостерігач, простір, ледь вловимий за склом, і простір відбитий, тобто той, що
знаходиться за спостерігачем. У цьому прийомі присутный певний момент гри зі спостерігачем, який залучений в процес відгадування приналежності видимих об’єктів тієї чи іншої реальності. З іншого боку це є
своєрідним недоліком: у людей, що знаходяться за прозорими стінами,
може виникнути відчуття «незахищеності» і пов’язаний з цим психологічний дискомфорт.
Так само однією з головних проблем при будівництві таких будинків є
ризик неприйнятно високих температур в приміщеннях в літній час, але
в останні роки в зв’язку з появою нових світлопрозорих огороджувальних
конструкцій з підвищеними теплозахисними характеристиками в світі знову виник інтерес до зведення подібних будівель.
Варто відзначити, що дзеркальні будинки є гармонійними для зорових відчуттів людини. Їх фасади знаходяться в русі органічної та змінюваної структурі в залежності від ваших переміщень або змін навколишнього
середовища, яку вони відображають. На шляху до досягнення візуальної
гармонії архітектори, які проектують подібні будівлі, часто вдаються до
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двох основних факторів, психологічних та соціальних. Візуально цікавий
пейзаж не дозволяє «голодувати» нашим сенсорним відчуттям, які позитивно стимулюють і інші сфери нашого повсякденного життя, стимулюють придбання нових навичок і інтерес до навколишнього світу, а це і є
головне завдання візуальної екології та гармонійної архітектури.

ст. Сокольцова А.
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3D-друк як інноваційна технологія в архітектурному проектуванні
та будівництві
Проблема. Різні сфери виробництва застосовують інноваційні будівельні технології, направлені на поліпшення якості житла та зменшення
його вартості, зведення сучасних промислових споруд. До таких технологій належать: 3D-друк об’єктів різного призначення; виготовлення екологічних будівельних виробів із місцевих матеріалів (грунтоблоки) новітнім
способом; дослідження технічного стану будівель і споруд безпілотними
літальними апаратами; розбирання об’єктів, зруйнованих унаслідок техногенних та природних подій.
Актуальність. В добу сучасних технологій важливо знати і вміти застосовувати в реальних проектах нові матеріали та технології.
3D-друк (3Dпринтинг) - це процес відтворення реального об’єкта за
зразком 3D-моделі . В основі технології 3D-друк лежить принцип пошарового створення твердої моделі. Вперше вислів «3D-друк» був застосований в 1984 році компанія Charles Hull розробила технологію 3D друку для
відтворення реальних об’єктів, використовуючи цифрові дані. Ще кілька
років назад 3D-принтери мали досить малий робочий об’єм, що дозволяло виготовляти лише невеликі за розмірами вироби. На сучасному етапі
розвитку 3D-технологій розроблені принтери з робочим об’ємом в декілька десятків кубічних метрів.
Щоб охарактеризувати теперішній рівень розвитку та ефективність
застосування технології 3D-друку в високотехнологічному виробництві,
то доцільно привести, як приклад, безпілотний літак Polecat з розмахом
крил 28 м, що створений компанією Lockheed Martin. 90 % літака виконані
з композитних матеріалів і, у свою чергу, більшість із таких полімерних
деталей були виготовлені методом швидкісного тривимірного друку.Існує
два види будівництва за допомогою 3D-принтерів. У першому випадку
принтер розташований на будівельному майданчику і процес зведення
відбувається пошаровим нанесенням бетонної суміші відповідно до проекту. А в другому – об’ємні елементи друкуються в заводських умовах
і доставляються на майданчик, де монтуються традиційними методами
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будівництва. Одним із таких принтерів є система Contour Crafting, спроектована дослідниками з університету Південної Каліфорнії (University
of Southern California), що здатна надрукувати двохповерхову будівлю
всього за 24 години. Будівництво екологічних комплексів потребує використання якісних та недорогих матеріалів. Виготовлення основних видів
будівельних виробів (цегли, грунтоблоків) доцільне поруч з об’єктом та
за технологією, яка передбачає найменші енерговитрати. Виготовлення
грунтоблоків передбачає розроблення ґрунтів, їх підготовку, формування виробів та подальшу обробку. На 3D-принтері всі об’єкти друкуються пошарово. Чимось це нагадує процес звичайної друку на папері. Але
замість звичних чорнил, застосовується твердий матеріал, а процес доводиться повторювати кілька разів. Матеріал, до речі, можна використовувати різний, найчастіше в 3D-друку застосовується пластик, але можна
взяти і синтетичні смоли, і бетон, і сталь.
Висновки. До перспективних інноваційних будівельних технологій
належать: 3D-друк об’єктів різного призначення; виготовлення екологічних будівельних виробів із місцевих матеріалів (грунтоблоки) новітнім
способом; дослідження технічного стану будівель і споруд безпілотними
літальними апаратами; розбирання об’єктів, зруйнованих унаслідок техногенних та природних подій.
Література:
1.Шатов С. В. Узагальнення інноваційних технологій 3D-друку будівельних об’єктів для розробки стартапів / С. В. Шатов, Н. В. Савицький,
С. А. Карпушин // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб.
науч. тр. / Пріднепр. держ. акад. стр-ва і архітектури. - Дніпро, 2017. Вип. 99. - С. 194-200. - (Створення високотехнологічних екокомплексов в
Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку).
2. https://make-3d.ru/articles/3d-printer-dlya-pechati-domov/
3.
https://dailytechinfo.org/np/3871-gigantskiy-trehmernyy-printerpostroit-dom-za-20-chasov-vremeni.html
4. https://dailytechinfo.org/news/5558-mashiny-monstry-contour-craftingsamyy-bolshoy-trehmernyy-printer-kotoryy-smozhet-vozvesti-dvuhetazhnyydom-za-odni-sutki.html
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Плаваючі міста і країни
Судячи з тенденцій, які простежуються останнім часом, архітектура
тісно пов’язується з навколишнім середовищем. А у зв’язку з природними та ноосферними проблемами виникає ситуація перенаселення та
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затоплення міст у найближчому майбутньому.
Актуальність даної теми у тому, що зі зменшенням земельних ресурсів людина може перекочувати на воду, адже велика честь планету
складається з води, але, при цьому, вона абсолютно ніяк не використовується. Тому в майбутньому ми, можливо, зможемо спостерігати величезні споруди, як над водою, так і під нею.
Міста можуть бути як плавучими, так і на палях, які будуть захищені
від сильних хвиль хвилерізами. Плаваючі міста будуть влаштовуватися на глибоководдя, і закріплюватися за допомогою якорів або навіть
дрейфувати в море.Морські споруди будуватимуться на суші, а потім їх
відбуксирують на місце призначення цілком, або по частинах, так само
як зараз доставляються на місце призначення нафтові платформи. Або
ж з’явиться можливість для збору конструкцій на місці, можливо, вони
зможуть трансформуватися, демонтуватися і транспортуватися в інші
місця, що дуже зручно. Також в таких містах можуть бути влаштовані
і споруди для видобутку корисних копалин з дна океану. Таким чином,
буде розвиватися і їх економіка. Згодом в океані можуть утворюватися
цілі країни.
Створення таких ось країн може дуже сильно допомогти людству
вирішити проблему перенаселення, а також дозволить сприятливо жити
на воді і на суші. Такі водні поселення, швидше за все, будуть повністю
автоматизовані, і управлятися комп’ютерними системами. Розташовуватися вони зможуть по всій планеті. Передумови для утворення таких
міст існують вже зараз в японській архітектурі. Саме там побудований
перший у світі аеропорт на воді.
Творці мають надію, що така штучна екосистема зможе розширюватися і мегаполіси на воді будуть рости, оскільки, згідно з чисельними
дослідженнями, до 2050 року 9 з 10 найбільших міст світу будуть схильні до затоплення.
Можна зробити висновок, що проектування та будівництво плаваючих будівель і споруд є актуальною темою на даний час, що поступово
розвивається, запроваджуючи нові технології як у проектуванні, так і
у будівництві. Будівлі та споруди такого типу дадуть можливість створення нової концепції в архітектурі, конструюванні та в інших галузях
будівництва.
Література:
1. Алікс Крюгер. Голландський піонер плаваючою еко-будинку.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/
2. Річард Варрен. Залишаючись над водою. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.ft.com/content/
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Проблематика статті присвячена вивченню особливості площі Карлсплац, що знаходиться в Австрії в місті Відні.
Актуальність досліджуваної теми полягає в переосмисленні вивчення особливостей культурних об’єктів і пам’яток.
Карлсплац ( Karlsplatz) - одне з найбільш жвавих і знаменитих площ
Відня. Її назву вона отримала на честь великого герцога Карла Фрідріха
Баденського. Площа була побудована в 1803 році на місці францисканського монастиря біля підніжжя гори, після зміни русла р. Відня. У 19461969 рр. під площею були споруджені: станція метро, підземні переходи та інша транспортна інфраструктура. Основна частина площі була
оформлена в 1890-х роках. [1]
Також, площа Карлсплац є найважливішим транспортним вузлом столиці. Саме тут перетинаються три лінії місцевого метро. Поруч з площею
розташовано безліч різноманітних готелів, які здатні приємно здивувати
будь-кого. Цей респектабельний район столиці, дає можливість насолодитися цікавими заходами міста, відвідати найрозкішніші Ресторани. Всі
готелі поблизу Карлсплац - з високим рівнем обслуговування і комфорту.
Навіть вимогливі відвідувачі, побувавши тут, залишаються задоволеними.
Простір часто використовується для проведення заходів. Так, барокова церква служить фоном і для щорічного фестивалю поп-музики Popfest.
Як правило, проходить в кінці липня і триває чотири дні. Захід відвідує
до 60 000 чоловік. Традицією стало проведення на площі Міжнародного
фестивалю вуличного мистецтва, різдвяного ринку. [2]
Можна зробити висновок, що для створення площі в суспільно-міському просторі враховувалися безліч факторів. І саме це дозволило стати
цього місця настільки знаменитим і зручним для людини.
Література:
1. Карлсплац в 2020 - 2021 [Електронний ресурс] / Портал о туризме.
Информация о странах, путешествиях, отелях. // - Режим доступу: https://
www.turizm.ru/austria/vienna/places/karlsplac/
2. Площадь Карлсплац в Вене [Електронний ресурс] / Туристер //
- Режим доступу: https://www.tourister.ru/world/europe/austria/city/wien/
squares/35480
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Користувальницькі якості віртуальної реальності в архітектурі
Проблема: з’явилися нові ВР і мас-медіа технології, які почали робити
суттєвий вплив на архітектуру, що кардинально змінює світогляд сучасної
людини. Актуальність: через певні карантинні та географічні обмеження
далеко не всіма поміщеннями можливо користуватися в реальності, а
завдяки архітектурним можливостям розширення простору за допомогою VR це значно спрощується. Новизна: проектна пропозиція розробки
художньої галереї з вбудованою VR реальністю. Віртуальна реальність
(ВР, virtual reality, VR, штучна реальність) - створений технічними засобами світ, який передається людині через його відчуття: зір, слух, дотик
і інші [https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/virtualnajarealnost]. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив.
Типи ВР: технології VR з ефектом повного занурення, технології VR без
занурення, технології VR зі спільною інфраструктурою. Занурювальна
технологія поміщає користувачів в повністю інтерактивну тривимірну
середу і дає їм можливість досліджувати віртуальне уявлення дизайну
конкретної кімнати, статі або будівлі в цілому. На прикладах зарубіжних
впроваджень ВР в житлову і культурне середовище, нами розробляється
проект художньої галереї з ВР реальністю. Вона розташована на набережній між вул. Ковальської і Московським пр-томи займає значну кількість території. Функціонал галереї дозволяє не тільки мати просвітницьку
функцію, а й розважальну, рекреаційну та пізнавальну. Її стиль лаконічний у своєму поєднанні матеріалів: бетон, скло, іржаві вставки, мінімум
деревини. Завдяки цікавій і складній формі, галерея дозволяє правильно
розподілити потоки відвідувачів, а ведучий від неї на іншу сторону річки міст також грає роль не тільки пішохідного, а й галерейного простору.
Висновок: для збереження культурного зв’язку, економії часу, поглибленого вивчення простору та зручності VR реальність необхідна у використанні в сучасній архітектурі як в екстер’єрі, так і в інтер’єрі.
Література:
1.
https://urbanistarchitecture.co.uk/urbanist-4d-reality-virtual-realitytechnology-in-architectural-design/
2.
https://urbanistarchitecture.co.uk/urbanist-4d-reality-virtual-realitytechnology-in-architectural-design/
3. https://redshift.autodesk.com/virtual-reality-in-architecture
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Концепція «міста-губки» на прикладі Берліну
Останнім часом зливові дощі завдають все більших збитків.
29 червня 2017 року на місто Берлін випала чотиримісячна норма
опадів, впоратися з якою зливова система не змогла. Через що
були впроваджені методи боротьби з цією проблемою. Однією з
цих методів є концепція «міста – губки».
Такі проблеми, пов’язані з відведенням опадів, спостерігаються і в Україні, в Харкові зокрема. Тож, вивчення закордонного
досвіду вирішення даних питань здається досить актуальним для
нашої держави.
Щоб скоротити ризик повеней і знизити навантаження на зливову каналізацію, мерія Берліна і міська компанія водопостачання
впроваджують в місті програму економного поводження з дощовою
водою, яку скорочено називають «Місто – губка».
Сутність концепції зводиться до кардинального перегляду
підходу до дощової води. Традиційно були спроби максимально
швидкого відведення водних мас з вулиць в дощову каналізацію,
але, очевидно, каналізація все менше може витримати такі великі
навантаження.
Новизна дослідження полягає в тому, щоб на прикладі Берліну
розглянути ідею «міста – губки», як частини великого проекту з
адаптації інфраструктури міста до наслідків глобальної зміни клімату. Розглянути плюси та мінуси її впровадження.
Загострюється увага на необхідності реформування зливових
систем, та системному підході до вирішення функціональних проблем. Таким чином, використовуючи досвід існуючих рішень було
виявлено багато плюсів концепції «міста – губки», методів та способів адаптації сучасних міст до сьогоднішніх потреб, пов’язаних
з екологією. Проведено аналіз доцільності використання методів
в сучасному місті. Перспективний розвиток міст з використанням
технології «міста – губки» складається з можливостей швидкого її
впровадження та адаптації до технологій, що розвиваються.
Література:
1. Sponge City: Water Resource Management, Sophie Barbaux;
2.
https://www.dw.com/en/sponge-city-berlin-plans-for-a-hotterclimate/a-19420517
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У сучасному світі наша планета все частіше зустрічається з екологічними катастрофами. Для того щоб людство продовжувало своє існування
усьому світу потрібна «екологічна революція». Цей процес повинен складатись, як і з реконструкції вже існуючих населених пунктів, так і з проектування нових міст, базуючись при цьому на правилах сталого розвитку.
Утворення та проектування більшої кількості озеленених територій
допомагає у вирішенні одразу декількох екологічних проблем міст. Таким
способом реабілітації міст, можна поліпшити стан звукового забруднення,
забруднення повітря, а також деградацію земельних ресурсів.
Для великих міст однією з найбільших проблем є модернізація і збереження рекреаційних зон, історико-культурних об’єктів, поліпшення і відтворення природних ландшафтів. Рекреаційних зон та озеленених територій
у населених пунктах катастрофічно не вистачає. Саме розвиток сучасного проектування ландшафтної архітектури може допомогти у відновленні
ґрунтів. До складу такої територіальної зони в населеному пункті, включаються земельні ділянки, зайняті міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, використовуваними для
відпочинку громадян і туризму. Втрата рекреаційних зон в структурі міста
веде за собою ряд негативних наслідків для жителів, сюди входить збільшення числа соматичних захворювань, гострих і хронічних захворювань
верхніх дихальних шляхів.
Озеленення потребують великі і малі населені пункти. Ділити їх територію потрібно на зони за допомогою насаджень. Важливе значення має
висадка насаджень навколо підприємств і вздовж доріг. Вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки та охорони здоров’я населення слід виконувати при плануванні і забудові поселень. При проектуванні потрібно
розширювати санітарно-захисні зони, намагатися перепрофілювати житлові будинки, що потрапили в несприятливу екологічну обстановку, під виробничі потреби, а жителів переселяти в інші райони, збільшувати площу
зелених масивів, висаджуючи дерева і чагарники, стійкі до антропогенних
навантажень.
Збереження історичних культурних ландшафтів і природних екосистем
сприятиме формуванню ключових структурних елементів екологічної мережі країн. Уцілілі елементи історико-культурного ландшафту сприяють
формуванню різнохарактерності регіонів, їх ідентичності. Реабілітація міст
повинна проходити не шляхом вилучення історичного ландшафту та позбавлення озеленення міста, а навпаки утворювати нові зелені «острови»
серед доріг та щільної забудови.
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Ландшафтний урбанізм як засіб рекреації деградованих
виробничих територій
Останнім часом найбільш проблемною зоною міського середовища
є її екологічна система. Екосистема міста вимагає від його жителів виконання чотирьох основних функцій по відношенню до неї - це її захист,
збереження, відновлення, вдосконалення. По всьому світу існує велика
кількість деградованих виробничих територій, які згубно впливають на
міське середовище з екологічної та естетичної точки зору.
Останнім часом з’являються нові парадигми ландшафтного урбанізму, які здатні відновити деградовані виробничі території. Дана тема набирає широкої популярності, збільшується кількість шляхів подолання
проблеми.
Я хочу розглянути декілька існуючих варіантів рекреації деградованих територій способами ландшафтного урбанізму, виділити головні
аспекти методів, дізнатися їх різницю та вияснити, чи дали вони бажані
результати.
Приклади: парк у місті Дуйсбург, відкритий на території закритого металургійного заводу «Мейдеріх хютте», парк Фундідора, розташований на
території колишнього металургійного заводу компанії Fundidora de Fierro
y Acero de Monterrey, парк, який побудовано замість вугільно-газового заводу в США. Це вражаючі приклади оновлення й повторного використання територій. Авторам вдалося створити відкриті, безпечні, комфортні
та соціокультурно-орієнтовані площадки міського середовища, зберегти
біологічну ідентичність і цілісність без руйнівного впливу будівництва та
залишити можливість розвитку ландшафтного облаштування.
Впровадження ландшафтного урбанізму дуже вдало вписується в
концепцію містобудівної політики багатьох країн. Використання даних
принципів в цілях перетворення занедбаних промислових зон має безліч
аспектів та дає яскраві результати.
Література:
1. Логунова, Е. Н. Ландшафтний урбанізм як метод формування екологічної свідомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.sfu-
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Ключові слова: ландшафтна архітектура, реабілітація покинутих територій
Актуальність роботи пов’язана з пошуком шляхів реабілітації занедбаних територій міста після припинення функціонування транспортних та
промислових об’єктів на прикладі Німеччини, а саме міста Берлін.
Об’єктом дослідження є міські зони садівництва (urban gardens) у
Берліні.
Предметом роботи є механізми формування, особливості розвитку та
взаємодія з містом міських зон садівництва.
Наукова новизна роботи полягає у описанні нового явища в урбанізмі
та ландшафтній архітектурі.
Практична новизна роботи полягає у створенні можливостей для реабілітації занедбаних територій методом створення зон міського садівництва.
Для функціонування простору великих міст за часи ХХ сторіччя
міський простір заповнювався різними об’єктами інфраструктури, серед
яких транспортні комплекси, промислові об’єкти та інші. Забезпечуючи
функціонування міста, вони поступово деградують, перетворюючись в
занедбані території після завершення їх функціонування. З розвитком
садово-паркового мистецтва та розвитком низової організації спільнот,
у містах почали з’являтися міські городи у рамках відновлення занедбаних територій та заповнення існуючих просторів згустків середовища
міста. З розвитком товариств и спільнот у містах (через Інтернет або через створення об’єднання мешканців будинку), почала зростати потреба
у самостійному створенні середовищ міст, комфортних для проживання
мешканців. До таких середовищ у Берліні можна віднести Mörchenpark,
Almende-Kontor (Tempelhofer Feld), та Prinzessinnengärten.
Перелік посилань:
1. PwC июнь 2018 Пространство города для человека Исследование
уровня и динамики градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.pwc.ru/ru/
publications/city-space/smart-cit-full.pdf
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Вертикальне озеленення як чинник містобудування
В сучасних екологічних умовах велике значення у благоустрої міста
набуває вертикальне озеленення.
Вертикальне озеленення являє собою озеленення садово-паркових
споруд і фасадів будівель ліанами та іншими кучерявими рослинами. Найчастіше до його допомоги вдаються в тих випадках, коли недолік простору не дозволяє використовувати звичайні чагарники та дерева.
Цей прийом ландшафтного дизайну відомий з найдавніших часів,
перша згадка про використання ліан міститься в описі одного з «семи
чудес світу» - висячих садів ассірійської правительки Семіраміди (IX
століття до н.е.), що мали вигляд східчастих терас. Сьогодні воно досить
широко застосовується в ландшафтному дизайні для озеленення архітектурних форм.
Гарним прикладом вертикального озеленення на сьогоднішній день
є «Вертикальний ліс» у Мілані. Особливість проекту полягає в тому, що на
терасах, які оточують поверхи, розміщені зелені насадження. В цілому були
висаджені понад 800 дерев, близько 500 високих і більш 250 - низькорослих.
Для розстановки потрібних акцентів, були використані 5 тисяч різноманітних чагарників, понад 10 тисяч багаторічних зелених насаджень,
величезна кількість квітів і трав. Це було зроблено для того, щоб поліпшити екологію міста і зменшити рівень загазованості. При будівництві були
використані екологічно чисті матеріали. На будівлі встановлені сонячні
батареї і генератори електроенергії, які працюють завдяки силі вітру.
Також, автори проекту стверджують, що даний комплекс здатний
замінити паркову зону площею в 50 тисяч м2.
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що вертикальні сади диво сучасного дизайну, з безліччю безперечних переваг, і найголовніше,
що для створення таких садів не потрібно шукати відповідних земельних
ділянок.
Тож, вертикальне озеленення є провідною тенденцією вирішення
екологічних проблем.
Література:
Л.И. Улейская «Вертикальное озеленение» - М., 2001.
Л.В. Завадская «Вертикальное озеленение» - М., 2005.
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Актуальність роботи: Ландшафтна архітектура вирішує питання
формування і збереження ландшафтів з різними співвідношеннями
природних і штучних компонентів. Стосовно приватних садів, застосування різноманітних стилів зумовлює їх унікальність та неповторність.
Мета роботи: Проаналізувати головні ознаки сучасних стилів, що
використовуються у ландшафтної архітектури при створенні приватних садів та розглянути вплив архітектурної композиції для створення
гармонійних ландшафтних об’єктів.
За останні сторіччя сфера діяльності ландшафтної архітектури
значно розширилася. Її об’єктами стали найкрупніші міські та заміські
простори. При цьому, творча діяльність ландшафтного архітектора,
спрямована на формування штучного архітектурного середовища як і
раніше використовує засоби декоративного озеленення, геопластики,
малі архітектурні форми, топіарне мистецтво, декоративні покриття,
візуальні комунікації. Сучасний ландшафтний дизайнер, спираючись
на багату традицію садово-паркового мистецтва минулого, володіє
всіма необхідними знаннями для створення неповторних ландшафтних просторів – приватних садів. Важливим стає розробка головного
концепту саду з майбутнім його образом. Для цього використовуються основні три стиля в ландшафтній архітектурі парків і садів – це
класичний (регулярний) стиль саду, який передбачає геометрично
правильне планування з яскраво вираженою симетричністю та регулярністю ландшафтної композиції. Англійський пейзажний стиль саду
полягає в м’якості ліній і плавності контурів саду, а також в природності середовища, що розслаблююче діє на людину, схильну до безлічі стресів в сучасному житті. Стиль Прованс (Французький) – такий
стиль вважається найскладнішім в ландшафтній організації ділянки,
це сад для відпочинку. У ньому є і романтика, і вишуканість. Існує ще
багато стилів саду, в яких є спільні та різноманітні ознаки.
Можливо поєднання декількох стилів. Але це треба робити дуже
обережно, потрібно знати що можна поєднувати та як. А для цього
треба бути обізнаним з великою різноманітністю садових стилів.
Література:
1. Горохов В.А. Зеленая природа города. 2005
2. Залесская Л.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура.
1979
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Фактори, що зумовили формування рекреаційних
комплексів у структурі міста
Рекреаційні потреби людини приймали різні форми протягом всієї
історії розвитку людства. Первинним середовищем відпочинку було житло, громадські будівлі та споруди формувалися залежно від розвитку громадського життя людей. Місто, передмістя, регіон, країна, світ визначали
просторове середовище відпочинку людства.
У 80-х роках архітектура великих просторів набуває поширення в Європі: реставрація і пристосування старих атріумів і пасажів до сучасних
умов; будівництво житлових будинків з атріумами; використання атріумів
в районах з несприятливими кліматичними умовами.
Специфічною особливістю проектування великих просторів стало
створення певного мікроклімату в будівлях, розміщених в несприятливих
кліматичних умовах.
Архітектура великих просторів отримала застосування при проектуванні туристичних комплексів в історичних містах, визначаючи взаємодію
старого і нового і включаючись в просторову тканину стародавнього міста.
Рекреаційна діяльність повинна відповідати вимогам атрактивності і
корисності, тобто задовольняти рекреаційні потреби людини (харчування, сон, рух, пізнання, спілкування, оздоровлення). Одним з основних
ресурсів атрактивності є створена людиною «друга природа» – пам’ятки
історії, культури і мистецтва, рекреаційні споруди та будівлі, без яких неможливо задоволення духовних потреб людини.
Рекреаційна архітектура – це вид архітектурної діяльності, об’єктом
якої є формування рекреаційних просторів. Рекреаційна архітектура, що
близька за проблематикою до ландшафтної архітектури. Архітектура середовища відпочинку протягом всієї історії розвитку людства приймала
різні форми. Різноманітність архітектури залежала від національних особливостей народів, їх побуту, культури; природних і кліматичних умов; географічного розташування.
Щодо рекреаційних комплексів, то вони є одним із найголовніших
аспектів і передумов розвитку туризму і рекреації. Вивчення дає змогу
побачити увесь розвиток будівель і споруд для відпочинку, без яких розвиток туризму як такого, міг не бути. Адже для того, щоб здійснити відновлення своїх духовних і фізичних сил, потрібно спеціалізовані заклади
відпочинку та рекреації, які розташовані на найбільших лікувальних територія (курортах).
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З часом зростає потреба у локальних або глобальних перетвореннях
міського простору, які вирішать проблеми гармонізації навколишнього середовища. Особливо актуальною стає проблема оновлення функціональної та естетичної складових частин історичних центрів міста. Розробка та
застосування принципів композиції та планування сприятимуть якісному
перетворенню простору міського середовища.
У сучасному міському стані розвиток, інтеграція простору атріуму як
нового компонента є способом формування додаткових зв’язків та естетичних особливостей. Його інтеграція в існуюче міське середовище стимулює розвиток нових функціональних сфер, пов’язаних між собою через
певні процеси.
Простір атріуму поєднує в собі розгалужені частини міської зони і утворює особливе об’єктно-просторове середовищеПростір атріуму – це нова
одиниця існуючої міської забудованої території, тож слід зазначити, що він не
тільки поєднує поточні процеси в сформованому середовищі, але й оновлює
функціональні показники такого середовища. Цей принцип передбачає:
– концентрацію функцій (введення нових об’єктів та поєднання існуючих через їх організацію в рамках цілісного просторового планування)
– організація простору атріуму закритого типу (простір, обмежений існуючими будівлями, найчастіше – невеликий дворик, простір якого утворений кількома будівлями);
– підвищення рівня соціальної активності (використання території як
спільного публічного простору, стимулювання соціальної зв’язку);
– поліпшення простору атріуму як частини міського інтер’єру (розміщення вуличних меблів та установки для переходу із зовнішнього середовища в інтер’єр, естетична привабливість).
Використання простору атріуму для оновлення міського середовища
дозволяє створити додаткові зони громадського залучення в існуючій міській структурі. Дизайн простору атріуму в існуючому міському середовищі
передбачає детальний аналіз та ретельність вивчення конкретної ситуації.
Адже завдяки комплексному підходу можна проводити якісне дослідження
та ефективне пристосування простору атріуму до міського середовища.
Перелік посилань
1. ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди.
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Досвід модернізації «хрущовок» у країнах Європи
Проблематика. Після Другої світової війни ситуація у житловій
сфері була критичною: кількість побудованого за передвоєнні і повоєнні роки нового житла була недостатньою, а близько третини
всього житлового фонду СРСР було зруйновано в роки війни. Радянські люди повинні були швидко отримати індивідуальну житлову площу. Тому було поставлено задачу в короткий термін розробити технологію житла, яке швидко будується та має низьку
собівартість, з малогабаритними окремими квартирами. Завдяки
такому підходу близько 127 млн людей у СРСР змогли переїхати
у нові квартири. Будівництво мікрорайонів з блочних, панельних і
цегляних серійних будинків було впроваджено не тільки у СРСР,
але й в деяких країнах Європи.
Актуальність. На сьогоднішній день, «хрущовки» – це незручні
та морально застарілі житлові будинки, які й досі активно заселяються, хоча строк їх експлуатації вже минув. Через певні фактори масове переселення людей з «хрущовок» – проблематичний
процес, а знесення старих і будівництво нових житлових будинків
вимагає багато часу й коштів. Але деякі країни знайшли ефективний підхід до проблеми й вирішили реконструювати вже існуючі будівлі. Наприклад, у Німеччині, за підрахунками експертів, вартість
модернізації будинків склала близько 30% від вартості нового будівництва. Крім того, будівлі стали відповідати чинному в Німеччині стандарту. У ході реконструкції будинків, було проведено ряд
робіт: заміна покриття даху, утеплення фасадів з декоративним
оформленням будівлі, санація балконів та під’їздів, монтаж ліфта
у будівлі тощо.
Висновок. Таким чином, реконструкція та реставрація сучасних «хрущовок» – найбільш доступний та економічний варіант для
вирішення проблеми моральної застарілості, естетичної та нормативної невідповідності сучасним вимогам суспільства та умовам
проживання в таких житлових будинках.
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Дана тема є актуальною, тому що зараз в місті Харків урбаністична
ситуація знаходиться в поганому стані. Не дивлячись на те, що в місті
знаходиться велика кількість парків, скверів, проспектів і парків, вони знаходяться в досить поганому стані і навіть ті парки і сади, що були відкриті
останнім часом - знаходяться в дуже поганому стані, так як вони не несуть нічого нового, ніякої айдентики, ніякого важливого внеску в розвитку
урбан-ситуації в місті та області.
Метою роботи є аналіз розвитку міського ландшафтного дизайну
Харкова для розуміння тенденцій розвитку зелених насаджень в місті.
Основні періоди розвитку міста:
1. 1654 - 1765 рр. - від полкового міста-фортеці до перетворення в
губернське місто.
2. 1765 - 1860-і рр. - розвиток Харкова як адміністративного, торгово-ремісничого та культурного центру Слобідсько-Української губернії. 3.
Середина XIX в. - до 1917 р - Харків - університетський центр і центр
активного розвитку капіталістичних відносин, один з найбільших в Російській Імперії. Бурхливий розвиток промисловості і торгівлі. Великий залізничний вузол на шляхах з Петербургу і Москви до Криму і на Кавказ.
4. 1917 - 1934 рр. Харків- столиця Радянської України. Період активного містобудування, архітектурних конкурсів, стилю конструктивізм.
5. 1941 - 1948 рр. - період війни, окупації і післявоєнної відбудови
міста.
6. 1948 - 1958 рр. - новий етап зростання і розвитку міста.
7. 1959 - 1991 рр. - перехід до індустріального житлового будівництва, активне зростання промисловості. Харків перетворюється в один з
найбільших освітніх і наукових центрів СРСР. Розвиток інфраструктури,
поява метрополітену.
За всю історію розвитку міста, разом з містом Харків, розвивалася і
його зелена частина. Зараз, як і раніше, місто мало значну кількість парків, садів та інших зелених насаджень, але в останні роки, коли зелені
насадження ранніх періодів Харкова, почали реконструюватися, вони перестали нести будь-яку автентичність і щось особливе, чого ніде не було
б в країні або світі. І тепер головною метою в місті є збереження старих
насаджень в первісному його вигляді.
Література:
1. ІСТОРІЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ХАРКОВА. https://vecherniy.kharkov.ua/
news/38667/
Історія та архітектура Харкова. https://www.kharkov.ua/culture/1.html

ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ

Основні історичні етапи формування системи
озеленення Харкова
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Принципи формування пішохідного простору
в історичному середовищі міста
У новому тисячолітті вперше в історії людства основним населенням
планети стали жителі міст, а не сільських районів. Міста ростуть швидко, і
їх зростання буде тільки прискорюватися. Новим містам, які вже існують,
необхідно радикально змінити підходи до планування і розставити пріоритети. Ключовою метою в майбутньому повинен стати акцент на потребах міських жителів. Увага до пішохідних зон повинна бути невід’ємним
елементом стратегії розвитку живих, безпечних, стійких і здорових міст.
Транспорт – головна причина поганої якості повітря в містах. На дорогах світу – понад 1 млрд легкових автомобілів. На частку наземних пасажирських перевезень припадає приблизно 12,5% глобальних викидів
CO2. 7 вересня 2020 року вперше відзначався Міжнародний день чистого
повітря. У всьому світі 9 з 10 осіб дихають забрудненим повітрям – це
серйозний екологічний ризик для здоров’я людини, який є однією з основних причин смертності і захворюваності у світі.
На прикладі іспанського міста Понтеведра, в якому 20 років тому автомобільний транспорт прибрали з центра міста, вилучили наземні стоянки, обмежили швидкість руху до 30 км /год, зафіксували зниження на
70% викидів СО2, а з 2009 року не було зафіксовано жодного випадку
загибелі в ДТП.
Що стосується формування пішохідних зон в історичному середовищі. Культурно-історичний потенціал України зберіг свою спадщину. Великий масив об’єктів історичних центів міст є нерухомими пам’ятками історії
та культури. Все це є архітектурним середовищем, яка невід’ємно впливає на людину і його ідентифікацію в тимчасовому просторовому оточенні. Виходячи з цього потрібно сформувати здоровий розвиток історичного
центру впроваджуючи в нього грамото пішохідну зону. Для цього потрібно
використати наступні пункти:
1. Дослідження світового та вітчизняного досвіду пішохідних просторів історичних міст;
2. Вивчення еволюції формування вулиць і міського простору;
3. Виявлення основних етапів формування транспортного руху;
4. Визначення композиційних особливостей міського середовища;
5. Математичний розрахунок щільності історичної забудови;
6. Встановлення знаків-ознак для архітектурних об’єктів;
7. Розробка архітектурно-планувальних рішень;
8. Введення принципів впровадження інноваційних технологій і матеріалів в архітектурне середовище;
9. Методику впровадження пішохідних зон у структуру міста.

харків

123
ст. Колєснік В.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В., ХНУБА.

У ХХІ столітті ландшафтна архітектура змінилася кардинальним чином. Садово-паркове мистецтво набуло іншої направленості, із більш
декоративного придбало екологічні риси, стало нести більш глобальні
принципи в масштабах планети. Ця ситуація пояснюється погіршенням
екологічної ситуації, скороченням площі природніх угідь та ростом міст.
Задачі ландшафтного мистецтва стали більш серйозними, в першу
чергу, відновлення біосфери. На сьогодні, все більше уваги приділяється
науковій обґрунтованості проектування, детальному аналізу соціальних,
функціонально-планувальних, ландшафтно-економічних аспектів формування парків.
Одним із проявів ландшафтного мистецтва є різноманітні виставки.
Необхідно відмітити, що їх існує велика кількість: деякі країни проводять на
своїй території до десятка подібних заходів та являються ведучими в області
розвитку квітоводства, організації садових та паркових виставок. Прикладами таких держав є Голландія Нідерланди, Великобританія та інші. Направленості тем, що розкриваються на виставках можна виділити безліч: представлення останніх новинок селекції, громадських просторів, відображення
культурних традицій певної країни і т.п. З іншого боку, виставка – це місце
з великою відвідуваністю та високою концентрацією відвідувачів, де можна
відмітити нові принципи розвитку, які можна в майбутньому взяти до уваги, а
головне – показати сучасні шляхи розвитку.
Основний вектор розвитку таких виставок – це пошук нових засобів архітектурно-художньої виразності садово-паркового мистецтва. Прагнення до
оригінальних рішень, символізму, образності садово-паркового середовища,
використання ефекту н»еочікуваності» та теорії «атракціону», врахування
особливостей психології сприйняття «зеленого простору» людьми з різними
цінностями та рівнем культури. У виставках широко використовується інертний матеріал, який вміло поєднується з елементами живої природи.
Таким чином, виставочні простори ландшафтної архітектури є інструментом створення нових парків, пов’язаних із збереженням «епох» - етнографічних, археологічних, геологічних, військово-меморіальних ландшафтів,
презентації майбутніх концепцій розвитку в інших сферах діяльності людей.
В результаті чого зявляються нові напрямки розвитку ландшафтної архітектури, будівництва, флористики та культури в цілому.
Література:
1. Нефедов В.А. – Ландшафтный дизайн ы устойчивость среды. –
Санкт-Петербург, 2002 г.
2. Електронний ресурс: www.Gardener.ru
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Нові типи об’єктів ландшафтної архітектури у високо
урбанізованому середовищі сучасного міста
Сучасний міський ландшафт являє собою збірну, динамічну середу,
яка змінюється з постійним впливом соціальних, економічних і екологічних факторів. Він відображає історію і усю природну і рукотворну спадщину міста, характер його урбаністичних процесів.
Актуальність даної роботи обумовлена тим, що в сучасній області
ландшафту та архітектури за останнє десятиліття проведено великий
прорив на різних рівнях. Цьому сприяють всі фактори сьогоднішнього
життя: погана екологія, техногенна втома, урбанізація і просто психологічний стан людини, що живе в місті.
Новизна дослідження полягає в тому, що метод ландшафтного урбанізму на сучасному етапі вивчений недостатньо. Використання ландшафтного урбанізму, як методу, дає новий підхід до вирішення екологічних, естетичних і соціальних проблем сучасного міста.
Урбанізована ландшафтна архітектура відіграє активну роль у відновленні спільності міського середовища, його екологічному та культурному
процвітанню. Міське середовище піддається процесу глобалізації і об’єкти,
які проектуються, як правило, не відповідають характеру місцевості і параметрам комфортності. Використання ландшафтного урбанізму, як методу,
дає новий підхід до вирішення екологічних, естетичних і соціальних проблем сучасного міста. Урбанізованому ландшафту потрібне розширення
масштабів і територій, вихід за рамки традиційних уявлень про проектування відкритих просторів, великих громадських об’єктів, необхідних постіндустріальним містам, проміжним областям, окремим дільницям міст і
промисловим територіям [1], традиційно змішаним ландшафтам, багатофункціональним міським просторами, що володіють великим потенціалом
[2]. Урбанізований ландшафт розглядався як «живий документ», в який занурюються експериментальні громадські центри, формуючи якісне простір
міст [3]. Таким чином, можна зробити висновок, що урбанізована ландшафтна архітектура відіграє активну роль у відновленні спільності міського
середовища, його екологічному та культурному процвітанню.
Література:
1. Ананіяду-Цімопулу М. Ландшафтні проекти як проекти суспільства:
«Енергетика, довкілля, екосистеми та сталий розвиток» / Фонд П. та Е. Мікеліса. Афіни, 2005, С. 12-14.
2. Бурліду А. Міські гетеротопії. Реорганізація західного фасаду Салонік.
Салоніки. Спільна аспірантура Пейзажна архітектура AUTh, 2009. С. 103.
3. Ананіяду-Цімопулу М. Ландшафтна архітектура. Дизайн міського простору. Критика
і теорія. Останні тенденції ландшафтного дизайну. Салоніки. Видання Ziti, 1997. С. 98-103.
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Архітектурна типологія як наука, що вивчає класифікацію, функціональні зв’язки, основні параметри організації обʼємно-планувальних рішень та норми в проектуванні будівель та споруд, є важливим напрямком
в теоретичній та практичній роботі архітектора. Уявлення про типологію,
як аналітичного інструмента, також постійно розвиваються.
Архітектурну типологію слід розглядати як динамічне явище, яке розвивається спільно з сучасними тенденціями соціокультурних процесів,
як інструмент творчого методу, засіб створення нових напрямків чи адаптація традиційних.
Метою дослідження є аналіз сучасної архітектурної типології як креативного каталізатора ідей в архітектурі та виявлення взаємозв’язку з сучасними тенденціями. Визначено основи сучасного комплексного підходу
в архітектурній типології, як одного з інструментів творчості архітекторів.
Створені типові моделі та усталені функціональні взаємозв’язки
обʼємно-планувальних рішень будівель є опорними точками, які формують якісну та цілісну організацію обʼєкта проектування в цілому. Таким
чином, застосування розроблених архітектурних типів та зразків обʼємно-планувальних елементів будівель проявляється у формуванні конкретного архітектурного обʼєкта. Архітектурний тип може застосовуватись
в різній мірі, в залежності від виду будівлі, що проектується.
Основний напрямок сучасної типології в архітектурі – комплексність,
що сприяє якісному функціонуванню архітектурного обʼєкта. Сучасна типологія постає в якості ефективного інструмента в архітектурі та направлена на виявлення високих естетичних якостей і використання сучасних
технологій у проектуванні.
Дотримання типологічних особливостей та нормативних вимог не
спрощує та не призводить до уніфікації архітектурних обʼєктів, а, навпаки,
направлене на комплексну та якісну роботу над архітектурним проектом
та активізує ряд аспектів, які приводять до реалізації якісних архітектурних рішень.
Література:
1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учеб.пособие. – М.: Архитектура-С, 2006. – 280 с., ил.
2. Змеул С. Г., Маханько Б. А. Архитектурная типология зданий и сооружений: Учеб. для. вузов:/ Змеул С. Г., Маханько Б. А. Издание стереотипное. – М.: Архитектура-С, 2004. – 240 с., ил.
3. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навч. посідник. – Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2010. – 608 с.
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Ландшафтний урбанізм як спосіб відновлення
деградованих виробничих територій на прикладі
Європейського досвіду
Ландшафтний урбанізм це новий підхід у проектуванні та плануванні відкритих просторів, що може використовуватися для відновленням
деградованих виробничих територій де ландшафт структурує міське середовище шляхом функціонального зонування, виявлення меж і основного ядра. Даний напрямок досить новаторський для проектних практик
в Україні, а його застосування здається досить актуальним і перспективним для застосування в сучасну епоху стрімкої урбанізації в умовах формування постіндустріальних міст.
Мета роботи полягає у вивченні основних характеристики ландшафтного урбанізму, що дозволяють розглянути способи відновлення деградованих виробничих територій на Європейському досвіді.
Останнім часом ландшафтний урбанізм застосовується для реорганізації, реконструкції та рекреаційного освоєння територій різного профілю як в промислових містах, так і за їх межами. Ландшафтний урбанізм
має основні (водні ресурси, міська інфраструктура, екологічні системи) і
другорядні складові, які використовуються для перетворення просторового середовища. Також, ландшафтний урбанізм є відмінним способом
відновлення невикористовуваних заводських просторів. В ландшафтному урбанізм різними дослідниками виділяються два домінуючих методи:
механічний ландшафт і польові операції. Як приклад зарубіжного досвіду
відновлення деградованого простору розглядається ландшафтний парк
«Дуйсбург Норд», в якому на основі сталеплавильного заводу Thyssen
AG було сформовано багатофункціональний парк культури і відпочинку.
Таким чином, використання ландшафтного урбанізму як методу реорганізації території сприяє формуванню динамічних багатофункціональних
екологічно стійких громадських просторів на постіндустріальних територіях.
Література:
1. Головатюк Е. Ландшафтный урбанизм / Е. Головатюк // Проект Россия. Ландшафт. – 2009. - № 54 – С. 5-8.
2. Дмитренко. Введение в теорию и практику ландшафтного урбанизма,/ Дмитренко / А.С.С – ватерпас. Ландшафтный урбанизм. Спортивные
мегасобытия. – 2008. - № 1. – С.40-45.
3. Waldheim C., A Reference Manifesto, in The Landscape Urbanism
Reader, New York: Princeton Architectural Press, 2005, p. 11.К.
4. Corner J., Terra Fluxus, in The Landscape Urbanism Reader, New York:
Princeton Architectural Press, 2005, p. 23.
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Сучасне міське середовище сповнене пустотних просторів, що рідко використовуються. Але саме ці міські порожнечі дають можливість перетворити
і оживити міське середовище, яке зазнає труднощі. У той час як деякі занедбані родовища швидко закриваються і перетворюються в нові підприємства,
така трансформація мало допомагає позбутися від забруднення території і
прихованих ускладнень в майбутньому. Але якщо занедбані поля перетворити в парк і відкритий простір, тоді вони стануть можливостями для відпочинку,
освіти і справжнього оздоровлення навколишнього середовища.
Ландшафтний урбанізм - це теорія міського планування, яка стверджує,
що «найкращий спосіб організувати міста - це дизайн міського пейзажу, а не
дизайн його будівель». Термін «ландшафтний урбанізм» вперше з’явився в
середині 1990-х років. З цього часу пейзаж став лінзою, через яку представлено сучасне місто, і середовищем, через яку він представлений.
В якості зарубіжних аналогів реорганізації та реконструкції громадського простору можна розглянути Парк верфі в Чжуншань, Китай. Міський парк
був створений в 2001 році на місці збанкрутілої суднобудівної верфі. Будинки
колишніх корпусних цехів розібрали до несучих каркасів і пофарбували в червоний і зелений кольори. Між рейками залізничної колії дока насипали декоративний гравій та висадили траву, водонапірну вежу переробили в маяк, а
гігантські крани і лебідки - в арт-об’єкти.
Для прикладу будується проект WEST LOUISVILLE FOODPORT (Уест
Луїсвілл, Штат Кентуккі) від OMA. Проект об’єднає перш незалежні вирощування, продаж та дистрибуцію харчової продукції на території колишнього
тютюнового заводу. Розширений кампус буде включати в себе міську ферму,
їстівний сад, ринок і торговий майданчик для вантажних автомобілів, торгові
приміщення, класи, підприємство з переробки відходів.
Можна зробити висновок, що тематичні дослідження можуть надихнути
постіндустріальні міста і селища, яким не вистачає життя після того, як ці занедбані поля залишилися порожніми з ймовірністю небезпечного забруднення, що є однією з причин того, чому ці простори порожні, незважаючи на потребу в більшій території в ситуації зростаючої кількості міського населення.
Перелік посилань
1. Nicolin P., Repishti F., Dictionary of Today’s Landscape Designers, Milan:
Skira, p. 11.
2. Waldheim C., A Reference Manifesto, in The Landscape Urbanism Reader,
New York: Princeton Architectural Press, 2005, p. 11.К.
3. [Електронний ресурс] - https://green-city.su/landshaftnyj-urbanizm-novyjvzglyad-na-staruyu-problemu/
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Концепція розвитку підземного міста
Зараз у найкрупніших містах всього світу різко загострилася проблема нестачі місця для забудови. Вже сьогодні населення таких центрів, як
Стамбул, Шанхай, Нью-Йорк, Токіо тощо становить від 11 до 18 мільйонів,
а щільність населення коливається в межах від 3 до 7 тисяч осіб на квадратний кілометр. За прогнозами до 2025 року населення мегаполісів основних зон урбанізації складе від 19 до 35 мільйонів. В умовах дефіциту
територій, що досить актуально, з’являються футуристичні, але при цьому
життєва необхідні проекти будівництва великих підземних комплексів, нагадуючи японську концепцію містобудування, згідно якої «На скільки місто
росте вгору, на стільки ж воно повинно опускатися вниз».
Тож, виникає правомірне питання – чи може підземна урбаністика вирішити проблеми сучасного міста хоча б частково. Певною відповіддю на
це питання є досвід канадського Монреаля. The Underground City, нерідко
іменований «внутрішнім містом», є найбільшим в своєму роді підземеллям
світу. Площа, яка використовується для житла і роботи, становить понад
3,5 мільйона квадратних метрів. Взимку Underground City щодня відвідує
приблизно півмільйона осіб. Тут є майже все необхідне для життя: торгові
центри, готелі, банки, музеї, університети, станції метро, пересадочні вузли
залізниці, автостанція та інші об’єкти розважальної і ділової інфраструктури.
Додатково для комфортного перебування в підземному просторі потрібно створити систему кондиціонування. Вбудувати в стіни гігантські
екрани як альтернативу природному освітленню, що можуть, при бажанні,
транслювати те, що відбувається на поверхні. Запровадити рішення, що
дозволяють знизити ризик клаустрофобії. У приміщеннях повинен зберігатися запас кисню. Система евакуації має забезпечувати можливість залишити будівлю при необхідності за кілька хвилин за допомогою швидкісних
ліфтів та виключити небезпеку заблокованим. Тож, урбанізація підземного
простору в мегалополісах – це необхідність, викликана їх перенаселенням
і неможливістю подальшого розширення. Це питання майбутнього, що
може розглядатися як альтернатива висотному «буму» та територіальному росту міст.
Література:
1. Велев, П. Города будущего / П. Велев, пер. с болг. С. Д. Ланской; под
ред. А. Э. Гутнова. – М.: Стройиздат, 1985. – 160 с.
2. Klanten, R. Utopia Forever. Visions of Architecture and Urbanism / R.
Klanten, L. Feireiss. - Berlin: Gestalten, 2011. – 256 s. kurashova_underground_
city_development_concept
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У ландшафтній архітектурі виділяють кілька екологічних напрямків,
серед яких: природні, екологічно стійкі сади, пермакультурні ландшафти,
етно-екологічний напрямок. Найширшим виділяють наступні критерії для
створення сучасних ландшафтних проектів :
1. Доповнення штучного ландшафту природними елементами. Розвиваються парки на рекультивованих територіях (кар’єрах,
ярах), вводяться штучні елементи формування рельєфу, наприклад, геопластика.
2. Розробка озеленених територій спеціального призначення.
3. Введення в практику садово-паркового мистецтва штучних
просторів, що розміщуються на дахах споруд або в інтер’єрах або
натуроцентрізм.
4. Екологізація садово-паркового мистецтва.
5. Економія ландшафту або «естетизм» ландшафту - прагнення
максимально звільнити ландшафт від забудови, розміщуючи споруди під землею. Велика частина приміщення закрита зверху газоном,
квітами, відкрита лише та частина будівлі, де необхідне сонячне
світло.
6. Використання можливостей традиційних і нових матеріалів:
бетону, кольорового скла, текстилю і т. П. В сад або парк вводяться
нові композиційні та художні рішення з сучасних матеріалів.
7. Створення нових типів об’єктів садово-паркового мистецтва.
8. Повернення до традицій минулих епох, створення упорядкованих внутрішніх дворів - патіо, «зелених дахів», застосування
топиарного мистецтва і ефемерид в садово-парковому будівництві.
Широко застосовуються озеленені внутрішні двори, оформлені за
принципом патіо, стрижені форми використовуються як в великих
парках, так і в невеликих за площею.
9. Розвиток теорії «атракціону», поєднання непоєднуваного,
ефект рамки, ефект відображення, розрахунок на подив.
Сучасні технології дозволяють створити навіть із звичайного
яру - чудову ландшафтну архітектуру. Використання ярів під створення парків - відмінний вихід при вже сформованій забудові, коли
викидними, а часто і криміногенна територія перетворюється в парк
фізичної культури і відпочинку; покращує екологічну, соціальну та
естетичну ситуацію в житловому районі. Інший напрямок використання природної форми яру - заповнення його різними спорудами,
функція яких не вимагає природного освітлення.
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«Зелені» тенденції в архітектурі ХХІ століття
Архітектура та дизайн, як і всі інші галузі, змінюється в залежності від
багатьох факторів, в тому числі від економічного та екологічного. Саме
вони спонукають архітекторів та інженерів до пошуку нових способів та
шляхів вирішення питань, які виникають під час проектування.
Зараз суспільство дуже активно розвиває тему екологічності і вона
стосується майже кожної галузі виробництва, і архітектура не є виключенням. Тому у ХХІ столітті починається розвиток архітектури з акцентом
на екологію та делікатним відношенням до природи. Основними видами
такої архітектури є: «зелене» будівництво, органічна архітектура, «зелений» дизайн.
«Зелене» будівництво – це вид будівництва та експлуатації будівель,
з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Основні принципи
«зеленого» будівництва полягають у тому, щоб не тільки мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище і здоров’я людини, але й скоротити споживання енергетичних ресурсів та матеріалів протягом всього
життєвого циклу будівлі.
Органічна архітектура також є одним з провідних напрямків екологічного підходу. Цей термін з’явився ще у ХХ столітті, але зараз така архітектура набирає особливої популярності. Це постійний діалог з природою,
оскільки будівля вписана в оточуюче середовище та взаємодіє з ним. Органічні будівлі завжди унікальні і не схожі одна на одну: форму будівлі,
матеріали, що використовуються, колір і фактуру диктує сама природа.
Також значною є роль ландшафту: чим більша неоднорідність рельєфу,
тим цікавішою буде будівля.
«Зелений» дизайн направлений на збільшення відсотка зелених насаджень у міському середовищі та підвищення його естетичних якостей.
Це дуже актуально, особливо, у щільній міській забудові, де досить важко
дотримуватися норм озеленення. Тому будівлі з вертикальним озелененням, з зеленими фасадами та дахами э пріоритетними у таких ситуаціях.
За розвитком популярності «зеленої» архітектури можна спостерігати
в останні роки. Використання рослин та натуральних, природних і пере-
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Природні та культурні ландшафти Харківщини
Вплив діяльності людини на природне середовище призводить
до змін складу біосфери, перебудови поверхні Землі (рельєфу)
Вони накладаються на природний фон та стан компонентів в результаті, вносять зміни в біосферу в цілому.
Для Харківської області перетворення природних ландшафтів є
дуже характерним, що пов’язано з розвитком сільськогосподарства,
з потужним виробництвом сировини, урбанізацією, різноманітною
промисловістю та комунікаціями. При цьому нераціональне, інтенсивне використання земель, недотримання правил та норм будівництва, землеробства, знищення природної рослинності постійно і
значно активізує несприятливі екзогенні геодинамічні процеси, набувають широкого розвитку зсувні, суфозійні, дефляційні, ерозійні
процеси, а також заболочення, підтоплення і делювіальний процес.
Аквальні антропогенні ландшафти розташовані у межах водосховищ і численних ставків (разом із спеціальними гідротехнічними
спорудами), створеними для захисту від затоплення і руйнування
берегів, для підтримки режиму малих річок, забезпечення систем
водопостачання і вoдоспоживання, для роботи зрошувальних систем, розведення риби, рекреаційних та інших потреб. У місцях видобутку та розвідки родовищ корисних копалин створюються різноманітні промислові антропогенні ландшафти
Отже, сучасні ландшафти Харківської області представляють
собою ландшафти із цілеспрямовано зміненими для господарських потреб та економіки параметрами стану компонентів природи.
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роблених матеріалів ззовні та зсередини будівлі.
Якщо підвести підсумки, то однією з головних новітніх технологій і
тенденцій в архітектурі та будівництві є тема важливості природи та максимальна екологічність міста. «Зелена» архітектура та дизайн, використання екологічно чистих матеріалів є провідними новітніми тенденціями
нашого століття.
Література:
1. Зеленое строительство – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=829310
2. Зелёная архитектура в XXI веке — какая она? – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://designerdreamhomes.ru/zelonayaarkhitektura-v-21-veke/
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Існування перетворених ландшафтів потребує керування, оскільки
здатність їх самостійного існування низька, вони руйнуються та змінюються під дією соціально-економічних чинників та несприятливих
геодинамічних процесів і явищ.
Перелік посилань
1. Інтернет ресурс [uk.wikipedia.org/wiki/Харківська_область]
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

ст. Марченко К.Р.
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Основні етапи формування центральної
частини міста Ізюм
Основу структури міста Ізюм складали об’єкти попереднього планувального етапу, центральна частина Ізюму, п’ятикупольний Преображенський собор – пам’ятник архітектури тієї пори. Також основу структури
міста складав характерний ландшафт – видовжена з півдня на північ гора
Узун (Ізюм), яка домінувала у навколишній долині. В існуючий ландшафт
вписувалися зовнішні шляхи сполучення. Центром структури слугував
«Замок-Мале місто» і Соборна площа з кам’яним собором.
Геополітичні зміни, що сталися в кінці 1786р, призвели до поступового занепаду фортифікаційного комплексу і зникнення його протягом
наступного етапу розвитку міста XIX ст. Проте їхні сліди збереглися в розпланувальній та об’ємно-просторовій структурі Ізюму. В першій половині
ХІХ ст. зникають міські вали і процес реконструкції планувальної структури старого міста виходить на завершальний етап. В джерелах кін. ХІХ ст.
існують згадки про величезні рови – залишки фортеці. Основний розвиток
планувальної структури відбувся в низинних частинах міста. Тут виникали нові вулиці, що перетинали вже давно існуючі вздовж підніжжя гори.
Особливості ландшафту не дозволяли розвиватися місту на горі, для
влаштування нових міських районів підходили лише низинні частини території. Потенціал території історичного міста в річковому закруті вже не
вміщував населення, тому міські території утворювалися за руслами річки і кривого озера в західному напрямку, північному і східному.
Основу планувального каркасу містобудівної структури складають
ландшафт і підпорядковані йому давні шляхи, що проходили через населені пункти в кількох напрямках. План 1786 р. було пристосовано до
напрямку Ізюмського шляху, інші вулиці центральної частини зазнали
певних перетворень і підпорядковані принципам регулярності в даному
плані.
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Внаслідок нівелювання залишків фортифікацій в неповному обсязі
планувальна система певний час зазнавала деградації. До того ж, в
радянський час було знівельовано низку основних домінант, які організовували міське середовище і слугували міськими орієнтирами. Окремі
головні історичні міські вулиці втратили потужні композиційні і візуальні
домінанти.
Містобудівний розвиток Ізюму мав поступовий характер, найбільш
цінні об’єкти культурної спадщини знаходяться переважно в центральному історичному районі сучасного міста.
Сформоване в XVII–XVIII ст. планування Ізюма лягло в основу планування запропонованого перепланування ХІХ ст., яке збереглося до теперішнього часу і становить центральне ядро міста. Велику роль в забудові ряду центральних вулиць міста продовжує грати історична забудова
ХІХ століття, яка багато в чому визначає архітектурно-художній вигляд
Ізюма.
Література:
1. http://obrii.com.ua/history-html
2. http://www.izyum.info/index.php?option=com_content&task=view&id=
12&Itemid=40

ст. Назаренко К.О.
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Роль води у ландшафтній архітектурі
Практично будь-яке ландшафтне проектування не обходиться без
використання води. Вода є найважливішим елементом природного ландшафту. Вона є символом чистоти і гармонії, сили і спокою. Саме вода в
поєднанні з зеленими насадженнями додає простору унікальність і затишок, єднання з дикою природою.
Метою даного дослідження є аналіз ролі води в ландшафтному дизайні і архітектурних будівлях і виявлення чинників, які можуть визначати
пріоритети і напрямки використання води в даних цілях. Об’єктом вивчення є великі проекти ландшафтних і архітектурних будівель з використанням води в різних куточках світу. Актуальність даної теми пов’язана
з усе зростаючим попитом послуг ландшафтних дизайнерів, зростанням
екологічних проблем у великих мегаполісах, що вимагає створення нових
еко-просторів, глобальною зміною клімату, який впливає на звичний спосіб життя людини.
Вода належить до числа найважливіших естетичних джерел. Її існування (природне або штучне) покращує естетичний ефект простору.
Вода завжди символізує життя, чистоту, здоров’я і красу. Водна стихія має
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вирішальне значення для якості життя і стійкості екосистем, а також для
привабливості ландшафтів, які включають елементи води.
Як і в історичні часи, в сучасних проектах ландшафтної архітектури
вода відіграє сполучну роль між рослинним і тваринним світом, прогресом
цивілізації і невинністю дикої природи, що є частиною цілісної екосистеми
і сприяє її відновленню. У тезах розглянуті різні напрямки використання води у всіх її агрегатних станах. Перераховано різні фактори, кожен з
яких в тій чи іншій мірі впливає на розвиток напрямків використання води
в ландшафтній архітектурі.
Перелік посилань
1. Нефѐдов В.А. Міський ландшафтний дизайн: навч. посібник / В.А.
Нефѐдов. – СПб.: «Любавич», 2012. – 320 с.
2. Саймондс Д.О. Ландшафт та архітектура – М., 1965. – С. 50.
3. Рубан Л.И. Нові направлення використання води в архітектурно-ландшафтній практиці сучасності // Образотворче мистецтво, дизайн
середовища. Нові ідеї нового століття – 2014: сб. ст. Видавництво «Тихоокеан. гос. ун-та», 2014. – Т. 3. – С. 160.

ст. Нетудихатка В.В.
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Фактори, що впливають на формування
багатофункціонального комплексу
Багатофункціональна будівля тісно пов’язана зі своїм оточенням,
вона не зможе існувати поза міським середовищем, яке живить його сутність. Отже, необхідно вивчати багатофункціональні структури не окремо,
а в контексті міста.
Концентрація функцій.
Посилення взаємодії різних функцій в багатофункціональній споруді
поліпшить життя міста. Цей взаємозв’язок має бути організований таким
чином, щоб люди отримували користь від взаємодії різних видів діяльності.
Соціальний фактор.
Багатофункціональна організація простору дозволяє максимально
ефективно реалізувати утилітарні потреби. Комплексність доступу до
різноманітних послуг та процесів в багатофункціональному просторі доповнюється створенням якогось соціального середовища. Єдина організація комунікативної структури створює психологічно комфортні умови
для споживача. А комплексне споживання різних функцій дозволяє людині більш ефективно розпоряджатися простором і часом.
Містобудівний фактор.
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Існує два напрямки розвитку:
1. Локальні багатофункціональні комплекси міського значення розташовуються на периферії міської забудови. Це дає можливість легкого і
економічного розміщення необхідного числа паркувальних місць і забезпечує доступність до них власників легкового транспорту.
2. Загальноміські багатофункціональні комплекси в центральній частині міста. В умовах уже сформованої історичної забудови високої щільності головним напрямком для розвитку великого багатофункціонального
комплексу є реконструкція існуючих архітектурних об’ємів і просторів. І
головним архітектурним завданням стає їх внутрішня організація.
Невід’ємним фактором існування багатофункціональної споруди є не
тільки вдале поєднання різних внутрішніх функцій, а й зв’язаність його
структури з міським контекстом.
Економічний фактор.
Економічна ефективність функціонального насичення багатофункціональних комплексів в районах міста полягає в тому, що за допомогою
споруд такого типу можливе вирішення багатьох завдань: економія витрат людино-годин на пошуки необхідних товарів і послуг; раціональний
проїзд по місту; зниження невиправданих перевантажень метрополітену
в години «пік», а також в дні спортивних заходів, форумів, свят.

ст. Ожередов Б. І.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В., ХНУБА.

Сучасні концепції реконструкції промислових зон
У середині ХХ століття усвідомлення екологічної загрози і реакція
на бурхливу урбанізацію привели до пошуку нових моделей поселень,
заснованих на інтеграції архітектури, ландшафтного дизайну і природного оточення, а зміна технологічних епох зумовила активне формування
концепцій реконструкції деградуючих промислових зон. Ландшафтні архітектори, в таких умовах, запропонували «загоювати» проблемну тканину
міста на основі засобів, які колись становили промислову або транспортну інфраструктуру міста. Семантика об’єктів нагадує індустріалізації етап
і в той же час дозволяє прийти до формальних і стильових рішень, що
забезпечують «дух місця».
З кінця 1960-х років ландшафтні архітектори працюють в тому числі
над невеликими, камерними за звучанням просторами, що включаються
в міську тканину, реалізуючи концепцію «малих просторів».
Комунікаційні концепції з’являються в більш пізній період і пов’язані з
посиленням авторитету і зростанням масштабів ландшафтної архітектури. Це комплексна робота по реабілітації території навколо річок і доріг.
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Переоцінка місця відбувається за рахунок його зв’язку з контекстом
– або сам об’єкт впливає на оцінку навколишнього середовища. Інтеграція антропогенного ландшафту з природою досягається різноманітними
засобами. У XX столітті бурхливий розвиток міст і агломерацій призвів
до того, що антропогенний вплив на природу став набагато активнішими,
ніж здатність природних ландшафтів до адаптації. Тому поряд зі збереженням природи ведеться перетворення порушених ландшафтів з відтворенням їх первісного вигляду. Концепція «натуралізму», близька до
історико-культурних і етнографічних рухів, передбачає відновлення чорт
не тільки ландшафту, а й способу життя, укладу, колись властивих даній
місцевості.
Таким чином, можна говорити, що автори головних концепцій, завдяки яким реанімується деградована виробнича територія, мислять в одному руслі – комплексної трансформації території інструментами ландшафтної архітектури від замкнених на себе механізмів до пристроїв,
дружнім по відношенню до природи, людини і соціокультурного оточення.
Перелік посилань 1. The Art of Survival/ Position Landscape Architecture.
2. Нефедов В. А. Городской ландшафтный дизайн. СПб.: Любавич, 2012.
3. Унагаева Н. А. Проблемы типологии и композиции в ландшафтной архитектуре второй половины XX– начала XXI вв. Автореф. канд. дисс. М.:
НИИТАГ, 2011.

ст. Пархоменко Ю.М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: канд. арх., доц. Вахніченко О.В., ХНУБА.

Світовий досвід проєктування технопарків
В сучасному світі комплекси технопарків являють собою одну з найефективніших рушійних сил прогресу. Вони дозволяють створювати наукові прориви, адже можуть забезпечити весь шлях від створення ідеї до
її реалізації.
Технопарки базуються, як правило, біля університетів, адже вони є
джерелом нових ідей (приклади: наукові парки Оксфорду та Кембриджу).
Університети також можуть надавати консультації, адже мають велику наукову базу. На базі технопарків пізніше можуть створюватися організації
та компанії-резиденти. Резидентами технопарків можуть бути компанії
будь-якої сфери (фармацевтичні, хімічні, ІТ-компанії, тощо).
Для фінансування реалізації прототипів та подальшого їх тестування
в технопарках, зазвичай, розміщуються бізнес-інкубатори. В комплексах
також розташовуються фінансові фонди, які надають кошти на перспективні проєкти, допомагають організувати серійне виробництво продукту,
тощо. Таким чином, технопарк може бути місцем розвитку та становлен-
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ня компаній-гігантів та бізнес-корпорацій. З іншого боку, комплекси технопарків підходять для розміщення в них філіалів крупних корпорацій,
таких як Google, Dell, Intel, Bosch (приклади: Кремнієва долина в штаті
Каліфорнія, США; технологічний парк Bagmane в м. Бангалорі, Індія).
Розміри технопарків можуть відрізнятися, комплекс може займати район
в місті (парк Tech Gate у Відні, Австрія; інноваційний парк UNIT.City, Київ,
Україна), розташовуватися окремим сателітом за межами міста (інноваційний центр Сколково, Москва, Росія) та займати територію декількох
міст (Кремнієва долина в штаті Каліфорнія, США).
Виходячи з масштабу та функцій технопарків, вони складаються з
таких будівель та споруд: офісні центри, коворкінги, промислові споруди, житлові будівлі або комплекси кампусів. Територія технопарків також
включає в себе достатньою кількість рекреаційних зон для комфорту резидентів. З тієї ж причини комплекси технопарків, за можливості, розташовуються в зонах з максимально комфортним кліматом.
Література:
1. Колонович К. Двигуни інновацій: як працюють найбільші технологічні парки світу [Електронний ресурс] / К. Колонович // Investment Estate –
сайт новин з нерухомості та бізнесу.— Режим доступу: https://investmentestate.com/uk/novosti
2. Технологічні парки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.— Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/
nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/tehnologichni-parki

ст. Павліченко Д.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: д. арх., проф. Дубинський В.П., ХНУБА.

Історичні передумови виникнення
багатофункціональних комплексів у структурі міста
Не дивлячись на те, що про перші багатофункціональні будівлі прийнято згадувати у контексті промислової революції, приклади споруд,
котрі містять у собі кілька функцій, можна знайти ще у давній Греції та
Римі. Грецькі агори та Римські терми широко відомі як приклади ранніх
багатофункціональних структур, що виконували громадські та соціальні
функції.
У часи середньовіччя, в умовах домінування релігійних та економічних сфер людської діяльності над громадською, багатофункціональні
будівлі втрачали своє значення. Функції розподілялись між приватними
приміщеннями, формуючи окремі ізольовані системи.
У зв’язку з ростом та збільшенням щільності міст виникає необхідність у збільшенні поверховості. Тісні вулиці Європи зростають догори
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розміщуючи торгову функцію на першому поверсі, а житлову на верхніх,
формуючи цільний простір. Розвиток таких багатофункціональних просторів призводить врешті до виникнення критих галерей та пасажів, що
отримали широке розповсюдження у Європі та Північній Америці.
Промислова революція призводить до перегляду усталеної системи містобудування, через значні зміни у повсякденному функціонуванні
міст. Збільшення кількості населення, близькість житла до важкої промисловості та ряд інших соціальних чинників викликали суспільну критику в адресу великих міст. Виникають пропозиції створення зелених
міст, націлені на покращення здоров’я та соціальних умов. Така філософія пропонувала відокремлення функцій та розділення потоків міста.
Результатом формування концепції функціонального розділення міст
стає, спочатку, згасання ролі багатофункціональних комплексів (БФК), а
врешті і до повного їх зникнення у структурі міста.
Переломним моментом у містобудуванні став проєкт Рокфеллер
центру, що демонструє можливість інтеграції складного багатофункціонального простору в структуру тогочасного міста. Центр мав структуру сучасного багатофункціонального комплексу, його пасажі безпосередньо взаємодіяли з міським середовищем. З нього розпочинається
історія багатофункціональних комплексів у їх сучасному вигляді. Формування сучасних БФК історично пов’язано з поетапним розвитком
громадсько-торгових центрів. Основним фактором залучення значного
числа відвідувачів є виникнення «торгового магніту».
Таким чином, не дивлячись на відносно не тривалу історію БФК, у
світовій історії простежується еволюційний розвиток їх типології, що дозволяє знаходити як художньо-композиційні, так і функціональні прийоми їх формування, які можуть бути використані при розв’язанні сучасних задач архітектурного проектування.

ст. Пересада Д.Д.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В., ХНУБА.

Як перетворити тонучі міста у ландшафти,
що борються з повенями на прикладі Бангкоку
Прямо зараз кожну секунду по всьому світу під воду йдуть міста,
розташовані в дельтах великих річок, включаючи Нью-Йорк, Лондон,
Токіо, Бангкок. Це проблема зміни клімату, що вимагає негайного вирішення.
Урбанізація Бангкока, що розростається в усі сторони, перетворює
землю, яка може дихати і вбирати воду, в бетонні джунглі. Кожен навіть
півгодинний дощ затоплює вулиці настільки, що в місті перекривають
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весь рух. На такій землі немає місця для води. Вона втратила свою здатність вбирати через підвищеної щільності забудови.
Бангкок затоплюється більше, ніж на сантиметр на рік, що в чотири
рази швидше, ніж прогнозований підйом рівня моря. І він може виявитися
нижче рівня моря до 2030 року, який настане зовсім скоро.
У 2011 році Таїланд піддався самому руйнівному повені в його історії.
Повінь перетворила центральний Таїланд у величезне озеро. Мільйони
людей залишилися без житла. Ця повінь чітко показує, що наша сучасна
інфраструктура, особливо наше уявлення про боротьбу з повінню за допомогою бетону, робить нас надзвичайно уразливими до нестабільності
клімату.
Але у розпалі катастрофи, ландшафтний архітектор Котчакорн Вораахом знайшла можливість виправити проблему. Вона запустила свій
проект під назвою «Парк Сторіччя». Завдання цього парку - не просто
благоустрій та відпочинок. Він повинен допомагати місту справлятися з
водою і протистояти зміні клімату. Цей парк здатний накопичувати і утримувати мільйони літрів води за рахунок унікальних технологій.
Сильні повені стали новою нормою життя, що піддає південно-східний
регіон Азії колосальному ризику. Створення парку - лише одне з рішень.
Прийняття факту зміни клімату означає, що чим би ми не займалися, ми
все більше зобов’язані враховувати кліматичний ризик. Оскільки, якщо
наші міста продовжать розвиватися тим же шляхом, подібні катастрофи
відбуватимуться все частіше.
Література:
1. Green J. Interview with Kotchakorn Voraakhom: How to Live with Water
[Електронний ресурс] / Jared Green Green // The dirt. Uniting the Built and
Natural Environments.. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://dirt.
asla.org/2020/02/05/interview-with-kotchakorn-voraakhom-how-to-live-withwater/.
2. BBC News. Наводнения в Таиланде [Електронний ресурс] / BBC
News // International. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bbc.
com/russian/international/2011/10/111021_thailand_floods_drainage.

ст. Платонова К.С.
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Пропозиції щодо розміщення енергоустановок у
висотних будівлях та перспективи розвитку
даного типу об’єктів
Впровадження в структуру висотної будівлі інженерного обладнання, що працює на енергії води, біомаси та геотермальної енергії,
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в основному впливає на планувальне рішення об’єкта. Застосування
технологій, які використовують енергію сонця і вітру, також стосується
об’ємно-просторового і архітектурно-художнього рішення.
Спираючись на виявлені типи відновлюваних джерел енергії
(далі ВДЕ) і ряд праць сучасних архітекторів, визначені найбільш
ймовірні перспективи розвитку висотних будівель з ВДЕ. «З 2003 року
проектування і будівництво хмарочосів вступило в новий етап своєї
історії-поява «sustainable building» - це альтернатива прагненню людини «підкорити» природу. Вона включає в себе вивчення можливості
використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії, оптимального використання енергії, збереження водних ресурсів, застосування будівельних матеріалів повторного використання, поліпшення
якості середовища проживання людини». Результати конференцій,
проведених Всесвітньою радою з висотних будівель і міського середовища за останні 5 років, дозволяють прогнозувати поступову появу
«вертикальних міст». Будинки вміщають все більше людей, їх системи укрупнюються і ускладнюються, тому такий об’єкт стає невеликим
містом з власною інфраструктурою.
Принциповою відмінністю від звичайного міста є неможливість
модифікування середовища. Висотна будівля має чіткі геометричні
розміри, вийти за які сьогодні не представляється можливим.
Близько 20 років тому Паоло Солері сформулював поняття «Аркологія», яке стало поєднанням архітектури та екології, при домінуючій
ролі першої. Проведене дослідження, виявило необхідність введення
поняття «архітектурної енергетики», як дисципліни, що розглядає два
цих поняття в єдності. Такий підхід, дозволить в подальшому створювати будівлі, в які будуть органічно з початкового етапу проектування,
інтегровані ВДЕ, як частина об’ємно-просторового рішення об’єкта.
Вдосконаленням цієї ідеї стала концепція «будівлі з нульовим енергетичним балансом». Це означає що об’єкт може бути повністю енергетично самодостатнім, продаючи надлишки енергії в загальноміську
мережу. Дана ідея особливо актуальна для висотних будівель. При
її реалізації буде компенсуватись головний недолік – високе енергоспоживання. В даний час в світі створено декілька програм, які заохочують будівництво будівель з нульовим енергетичним балансом.
Оскільки зараз в Україні відбувається активне освоєння потенціалу
ВДЕ можна прогнозувати появу подібних стратегій і в нашій країні.
Зведення даних будівель здатне змінити енергобаланс міст і регіонів
і здатне сформувати у людей позитивне ставлення до висотного будівництва.
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Проблема утилізації відходів стала наростати під час індустріалізації, у
міру розповсюдження в побуті матеріалів, не схильних до природного розкладу - наприклад, полімерних матеріалів і гуми. Спалювання сміття в промислових масштабах виникло в другій половині XIX століття у Великобританії, де
будувалися сміттєспалювальні установки при мануфактурах.
Технології утилізації побутових відходів пройшли довгий шлях розвитку
від простого вивезення на полігони до максимального відновлення сировини
на сучасних сміттєпереробних комплексах. На сьогоднішній день ідея використання підприємств сміттєпереробної галузі (сміттєспалювальні заводи
(ССЗ), електростанції на твердих побутових відходах (ТПВ), сміттєсортувальні станції, сміттєпереробні заводи (СПЗ) максимально відповідає прийнятому світовою архітектурою курсу на впровадження програми сталого розвитку.
Переробка відходів як основне призначення подібних підприємств вже сама
по собі є значущою частиною даної програми, а постійне поліпшення технологій дозволяє помітно знизити вплив на навколишнє середовище. Крім
того, концепція переробки відходів переростає в ідею «безвідходності» відповідного виробництва, тому на промислових підприємствах цього сектора
все частіше впроваджуються новітні системи, що найбільш ефективно використовують різні види ресурсів: від водних до енергетичних.
При встановленні об’єкта, потрібно виявити проблему та вирішити її.
Об’єкт – це система, яку треба розщепити, знайти в цьому механізмі дефект
та замінити його. Багатофункціональні комплекси тісно пов’язані зі своїм оточенням, тому їх розташування в певному сенсі обмежені, а іноді мають вільну
систему.
Використання місцевості, сировини та екосистеми району, де буде знаходитися багатофункціональний комплекс, сприяє поділу на функціональні частини, які можуть бути, як окремі так і з’єднані поетапно. Головні компоненти,
які в процесі формують комплекс: локалізація (місце проектування) об’єкта з
урахуванням логістики, транспортних систем та житлових об’єктів; функція
самого об’єкта (процес сортування, розподіл відходів та сировини, процес перероблення та утилізації, виготовлення спецматеріалів або сировини); екологічність (виготовлення енергії та тепла, зменшення відходів).
Проаналізовані складові можуть використовуватися окремо в різних
випадках, як компоненти вузькоспрямованого об’єкта, але при їх об’єднанні
створюється багатофункціональний комплекс. Завдяки цьому виникає об’єкт,
як система зі складним функціональним процесом, що охоплює сферу діяльності, яка в свою чергу розповсюджується на багато інших галузей.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Садово-паркове мистецтво як основа сучасної
ландшафтної архітектури
У ХХI столітті відбувається пошук нового способу формування садово-паркового мистецтва, що відповідає сучасним соціальним потребам
жителів великої агломерації, а також переосмислення соціальної екологічної та функціональних ролей парків. В нас час, актуальною є тема
формування паркової культури і пошуку нових тенденцій її розвитку, які
відповідають потребам сучасного суспільства.
Метою роботи є дослідження и визначення напрямків розвитку ландшафтної архітектури и тенденцій її використання в садово-парковому мистецтві.
Зарубіжний і вітчизняний досвід формування міських парків і садів кінця ХХ – початку ХХІ століть указує на розвиток ряду нових тенденцій. Вони
пов’язані з усвідомленням величезної екологічної ролі озеленених просторів
для відпочинку, а також з появою нових технічних засобів формування паркових ландшафтів, швидко мінливих зовнішніх оточень садів, парків і їх
інтеграцією з міськими структурами. З’являються все нові і нові різновиди
об’єктів садово-паркового мистецтва, що відображають зростаючі культурні
запити населення, інтереси різних соціальних груп, смаки і переваги людей.
Триває пошук оригінальних засобів художньої виразності об’єктів ландшафтного зодчества. Все більше уваги приділяється науковій обгрунтованості проектування, детальному аналізу соціальних, функціонально-планувальних, ландшафтно-екологічних аспектів формування парків [1].
До кінця ХХ століття серед усього розмаїття садів виділяється група, що
має різку відміну від традиційних уявлень про сад – це так звані «АРТ-ландшафти». Сади цієї групи використовують мову садових символів, але форма
і структура таких садів схожі з творами безпредметного мистецтва XX століття. У цих садах ідея превалює над традиційними характеристиками саду.
Іншою відмінною рисою цих садів є використання в них нових технологій і
матеріалів. «АРТ-ландшафти – це своєрідні лабораторії, в яких зароджуються нові ідеї, що демонструють перспективи подальшого розвитку ландшафтної творчої думки.
На підставі вищевикладеного тверджень, можна заначити, два напрямки за якими розвивається сучасна ландшафтна архітектура в садово-парковому мистецтві. Це в першу чергу створення штучних ланшафів (АРТ-ландшафти), та екологічне спрямування (екосади).
Література:
1. Journal STORage. Journal article / Modern Needs, Art and Instincts:
Modernist Landscape Theory [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.jstor.org/stable/1587121?seq=1
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У цьому дослідженні розглядається проблема формування та проектування “зелених коридорів”, як зв’язаної структури озеленених просторів
міста. Проводиться критичний аналіз точок зору в області ландшафтної
архітектури та урбанізму на дану тему. Розглядається доцільність та переваги впровадження такого методу в сучасній Україні та зокрема у місті
Харків.
Вже декілька десятиріч основною парадигмою формування урбанізованих територій прийнято концепцію сталого розвитку, де розвиток
міст як сталої екосистеми з фокусом на здоров’я людини, окрім відновлення та збільшення природної інфраструктури в місті також передбачає
збереження біорізноманіття. В ЄС Стратегія по Зеленій інфраструктурі та
Стратегія по біорізноманіттю була прийнята сім років тому, що дозволяє
розглянути досвід європейських країн по їх впровадженню в реальне проектування та зробити деякі припущення щодо перспектив застосування у
вітчизняних реаліях [1].
Нажаль вітчизняна дійсність в даному питанні все ще потребує актуалізації та висвітлення цієї теми, тож дуже доречним буде дослідження
концепції «зелених коридорів», тим більше, що вони по факту вже реалізуються громадянами на рівні соціальних практик українських міст [2].
В дослідженні було розглянуто декілька зарубіжних та вітчизняних прикладів проектування та реалізації “зелених коридорів”. Завдяки
цьому було виявлено кілька питань, щодо впровадження такої концепції
в існуючу систему міста [3].
«Зелені коридори» - це комплексне рішення з розбудови зеленої
інфраструктури міста, захисту його біорізноманіття та підтримки екологічного балансу. З точки зору стихійної соціальної ініціативи «зелені коридори» можуть надати суспільству не лише нові маршрути для доступного та
комфортного пересування містом пішки, велосипедом, чи іншими екологічно чистими засобами, не лише рекреаційні локації та місця відпочинку,
але стати новими полюсами природного тяжіння людей, які надають місту автентичності.
Література:
1. Стратегія о збереженні біорізноманіття ЄС, 2013. URL: https://
ec.europa.eu/.../ ecosystems/strategy/index_en.htm
2. Другой путь. URL: https://other-waykhark.livejournal.com
3. Groome D. “Green corridors”: a discussion of a planning concept.
Landscape and Urban Planning. 1990. Volume 19. Issue 4. 383-387 рр.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Сучасні тенденції ландшафтної архітектури
В умовах зміни соціально-економічних і культурних вимог людей до
середовища значно зростає роль озеленених просторів: окрім покращення
екологічних параметрів, об’єкти ландшафтної архітектури сприяють кращій функціональній організації міських територій та є дієвим фактором їх
художньої виразності – все це підтверджує актуальність визначення сучасних тенденцій ландшафтної архітектури.
Мета цієї роботи – розглянути найбільш значущі об’єкти ландшафтної
архітектури, визначити сучасні задачі та напрямки і тенденції перспективного розвитку цієї галузі архітектури.
На приклади декількох міжнародних проектів останніх років, зроблені
висновки, що поява нових технічних засобів формування паркових ландшафтів, їх інтеграція з міськими структурами на кінці ХХ – початку XXI ст.
створили, зокрема, такі тенденції у вирішенні задач ландшафтної архітектури [1]:
• Доповнення природнього ландшафту штучними елементами. Розвиваються парки на рекультивованих територіях (кар’єрах, ярах і т.п.)
• Розробка озеленених територій спеціального призначення (створення виставочних, спортивних комплексів, меморіальних, аквапарків і т.п.).
• Введення у практику садово-паркового мистецтва штучних просторів,
розташованих на дахах різних споруд або в інтер’єрах, натуроцентризм.
• «Економія» або естетизм ландшафту – прагнення максимально звільнити ландшафт від забудови, розміщуючи необхідні споруди під землею.
• Розширення стильових напрямків (супрематизму, авангардизму, інноваціонності та ін.) та взаємопроникнення східних, європейських, американських принципів і методів.
• Створення нових типів об’єктів садово-паркового мистецтва (бізнес-парків і садів виробничих підприємств – зелених ділянок для відпочинку службовців і робітників
• Розвиток теорії «атракціону»: «комбінації, що не поєднуються»; «все
навпаки»; «ефект рамки»; «ефект відображення»; «розрахунок на подив».
Література:
1. Бут Н. Сучасні методи використання ландшафтного дизайну в
міському середовищі / Н. Бут // Проблеми розвитку міського середовища. - 2010. - Вип. 4. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Prms_2010_4_3.
2.
https://www.archdaily.com/24362/the-new-york-high-line-officiallyopen?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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Етнічний напрямок ландшафтного дизайну - це спосіб надати
ділянці індивідуальний і неповторний вигляд, створити для себе і
своїх близьких атмосферу і антураж. А отже заперечення духовної
складової, недбале ставлення до концепції - неприпустима помилка
при влаштуванні японського саду. Тобто ніякі стилізовані меблі, предмети побуту або безглуздо намальовані ієрогліфи не зможуть вдихнути в ділянку дух Японії.
Звичайно, для влаштування ландшафтного дизайну в японському
стилі не буде потрібно глибоке вивчення філософії дзен, але знати
основні принципи цього світогляду, в застосуванні до ландшафтного
дизайну, важливо.
Новизна проблематики формування етнічних просторів пов’язана із появленням більшої кількості декоративних елементів з різних
куточків всесвіту та їх розповсюдження. Частіше з’являються садові
простори дизайн яких лякає намішаними декоративними елементами
із різних етнічних
І хоча може здатися, що мінімалізм і невеликі розміри якраз і
відрізняють японський стиль від більшості етнічних садів, це абсолютно невірно. Японський стиль набагато більш «потужний» і об’ємний
- навіть невелику ділянку повинен символізувати цілий світ. Можна
виділити кілька загальних правил зонування, властивих тільки японському стилю: прямокутна або квадратна форма ділянки, плавність
переходів і ліній, наявність водойми або каменів як центру композиції,
асиметричність.
Отже, можна стверджувати, що при створенні одного з найпопулярніших відхилень ландшафтного дизайну - етнічного стилю, потрібно звертатись до філософії та основних принципів життя народу, чий
сад проектується.
Література:
1. Відмінності Китайського і Японського садів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://royalgardens.ru/garden-ideas/article/12/
2. Голосова О. Проблеми формування та становлення східно
західноєвропейських садів і парків [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://www.dissercat.com/content/problemy-formirovaniya-istanovleniya-vostochnoaziatskikh-i-zapadnoevropeiskikh-sadov-i-park
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Інтеграція багатофункціональних споруд у
міський простір
Процес розвитку міста через створення багатофункціональних структур на сьогоднішній день є найбільш перспективним. Зараз можна бачити
два основних напрямки розвитку подібних комплексів: локальні багатофункціональні утворення і загальноміські.
Локальні багатофункціональні комплекси міського значення розташовуються, як правило, на периферії міської забудови, в місцях великих
транспортних розв’язок та основних транспортних артерій, що ведуть до
міста. Багатофункціональна структура локальних комплексів забезпечує
потреби окремих віддалених від центру міських районів. Розташування
таких комплексів, перш за все, передбачає пішохідну доступність для жителів прилеглих районів. Умови розташування на периферії, де споруди
можуть займати велику кількість відносно дешевої землі, формують їм
особливості внутрішньої організації та об’ємно-планувальної структури.
Як правило, структура таких будівель розвивається по горизонталі, а висота не перевищує 3-4 поверхи. Через значну протяжність споруди потрібна гнучка організація доступу до різних функціональних блоків через
окремі входи. Локальне розташування виводить на одне з перших місць
характер архітектурного рішення комплексу. В умовах розташування на
основних під’їздах до міста архітектура будівлі має важливе містобудівне
значення і повинна бути максимально виразною.
Іншим шляхом розвиваються багатофункціональні комплекси в центральній частині міста. В умовах вже сформованої історичної забудови
високої щільності, головним напрямком для розвитку є реконструкція
існуючих архітектурних об’ємів і просторів. І головним архітектурним
завданням стає їх внутрішня організація. Для таких комплексів характерний тісний пішохідний зв’язок з прилеглими громадськими просторами. В
умовах забудови високої щільності центральної частини міста ефективним є багаторівнева побудова і розвиток вглиб дворової території. Також
багатофункціональна структура може виступати в ролі транзитного зв’язку між великими громадськими просторами. У розташуванні багатофункціональних комплексів в центральній частині міста можна виділити кілька
основних планувальних прийомів:
•
осередковий – навколо центральної площі;
•
лінійний – уздовж критої вулиці;
•
просторовий – в осередках тривимірної просторової решітки, утвореної комунікаціями.
Таким чином, комплекс в центрі міста не тільки не має чітких зовнішніх архітектурно-виражених кордонів, а й перебуває в постійному динамічному розвитку.
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Зараз багато малих, середніх міст, а також районів великих міст перебувають у запустінні й деградації. У сучасному світі продовжує бути
актуальною тенденція розвитку процесів урбанізації, що склалася ще в
ХХ столітті. Населення тепер вже не всіх міст, а тільки великих зростає з
кожним роком – це обумовлено процесом міграції «за кращім життям» .
Будуються нові спальні райони в межах великих міст, а багато занедбаних територій залишаються порожніми. У зв’язку з такою ситуацією
актуальним стає питання стратегій просторового розвитку міст, та окремих районів.
Стратегія розвитку міста - це актуальний інноваційний інструмент,
який здатний об’єднати зусилля муніципалітету, громадськості та професіоналів різних сфер діяльності для сталого розвитку міста та створення конкурентоспроможності. Створюється загальний напрямок розвитку
архітектури та містобудування, постановка основних цілей, аналіз наявних ресурсів та створення потенційних можливостей для міста.
Розробка стратегії просторового розвитку міста повинна бути заснована на різнобічному аналізі міста, де розглянуті соціально-економічний,
архітектурно-просторовий, історичний, природно-ландшафтний аспекти.
Оцінка сучасного стану міста, кращих якостей та потенціалів для інвестиційної привабливості. Це дослідження, завданнями якого є з’ясування
причин занепаду міста, розробка об’ємно-просторової структури міста,
дизайн-коду, проектів благоустрою окремих територій, переорієнтування
старих будівель, реконструкція та реновація об’єктів та в кінцевому підсумку подання майстер-плану.
Стратегія просторового розвитку міста - це синтез аналітичного та
творчого процесу виконання поставлених цілей розвитку міста. Виходячи з цього, для сталого розвитку міста важливим є розгляд і створення
максимально раціональних концепцій просторової структури міста. Формування цих концепцій дає розуміння як зупинити деградацію малих і середніх міст, та окремих районів великих міст.
Література:
1. Ян Гейл. Города для людей. Вашингтон: Альпина Паблишер, 2012.
276 с.
2. Андрей Головин, Яна Голубева и др. Стратегия пространственного
развития города Екатеринбурга. Екатеринбург: TATLIN, 2018. 336 с.
3. И.Я. Мурзина. Стратегия развития города: культурно-образовательный потенциал. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2012. -№34
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Сучасні підходи та тенденції реабілітації
антропогенних територій в світовій практиці
Зараз в світі формується тенденція до реабілітації антропогенних ландшафтів в міському середовищі. Це пов’язано з постійним розвитком міст, зміною виробничих технологій в різних сферах, завданнями яких є поліпшення
якості життя населення в містах. Процеси індустріалізації й урбанізації ландшафту, що відбувалися в XX столітті та продовжуються і до теперішнього часу,
привели не тільки до негативних екологічних, економічних і соціальних наслідків для більшості міських територій, а й до відчуження урбанізованого простору від мешканців. Дана тема є актуальною, оскільки переорієнтація економічного розвитку міст, що супроводжує тенденцію закриття або виведення
індустріальних виробництв за межі міста, визначає необхідність пошуку нових
напрямків використання цих територій.
Метою роботи є огляд методів, завдяки яким ландшафтна архітектура
може відновлювати деградовані промислові території.
Головною метою містобудівної реабілітації та освоєння антропогенних
територій є забезпечення умов сталого розвитку міського середовища та
формування сприятливого середовища життєдіяльності для населення. Нова
орієнтація економічного та соціального розвитку міст характеризується тенденцією закриття або виведення індустріальних виробництв за межі міста, що
визначило необхідність виявлення нових функцій і напрямків використання та
подальшого розвитку цих територій. Поширюючись на громадські та колективні простори вулиць, дворів, скверів, площ, формуючи культурний ландшафт
нової якості на місці колишнього промислового виробництва, ландшафтні
перетворення дозволяють вирішити найважливіше завдання реновації міського середовища. Пасивні промислові території займають значну частину
найбільш привабливих з інвестиційної точки зору районів міста. Такі зони є
потенціалом для містобудівного розвитку.
Таким чином, антропогенна діяльність є основним фактором зміни рівноваги в екосистемі міського середовища, в найбільшій мірі це виражено в великих містах, поблизу великих магістралей, різних промислових підприємств та
інших потенційно небезпечних об’єктів.
Перелік посилань
1. Глазычев, В.Л. Городская среда. Технология развития : настольная книга / В.Л. Глазычев, М.М. Егоров, Т.В. Ильина. – Москва : Ладья, 1995. – 240 с.
2. Щербина, Е.В. Градостроительные аспекты проектирования устойчивой городской среды / Е.В. Щербина, Н.В. Данилина // Вестник Иркутского
государственного технического университета. – 2014. – № 11. – С. 183–186.
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Однією з актуальних проблем найкрупніших міст є забезпечення потреб
населення в повноцінному відпочинку в сприятливих умовах, забезпечених
природним оточенням. Рішення цієї проблеми пов’язано із формуванням рекреаційних просторів в структурі відкритих озеленених просторів загального
користування. Про важливість і актуальність вирішення даної проблеми наголошено у багатьох наукових роботах [1-2]. Відсутність необхідного рівня благоустрою призводить до стихійного освоєння зелених просторів лісопарку. Метою
даної роботи є розкриття особливостей ландшафтно-містобудівного перетворення ділянок лісопаркових територій, які межують із житловою забудовою на
прикладі м. Харкова. [1]
Відомо, що лісопаркова зона в м. Харкові займає велику територію і відпо-відає за екологічний баланс простору мегаполісу. Особливої уваги заслуго-вують ділянки лісопарку, які межують із житловою забудовою. Для виконання
проекту благоустрою обрано територію поблизу вул. О. Дерев’янка. З західного
боку ділянку оточує багатоповерхова забудова, дитячий садок, гаражний комплекс, а зі сходу коттеджна забудова, церква та спортивне училище; з південного боку ділянка межує з районним парком «Саржин яр», а з північ-ного її
оточують озеленені території лісопарку. Так в функціональному аспекті проект
передбачає реновацію існуючого гаражного комплексу, влаштування парковки,
створення зони спокійного відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків, зони
громадського харчування. В планувальному аспекті запропо-новано розширення планувальних зв’язків не тільки з прилеглими житловими районами, а й з
Саржиним Яром, що створить цілісну комунікаційну структуру для прогулянок
пішоходів та велосипедистів. В ландшафтно-дендрологічному аспекті проектом передбачено використання існуючого озеленення, укріплення крутих схилів
природного рельєфу, створення природної набережної, розчи-щення русла
струмка, збереження заболочених територій.
Таким чином, в результаті впровадження запропонованих рішень дані
заходи дозволять створити своєрідну буферну зону, яка б «захищала» внутрішню частину лісопарку, від значного антропогенного навантаження. Новий
парковий комплекс стане цінним доповненням відкритих озеленених просторів
загального користування в місті Харкові і сприятиме його стійкому розвитку.
Література:
1. Древаль І.В., Лысых О.Ю. Использование экологического подхода при
формировании современных ландшафтных объектов / Коммунальное хозяйство городов. Киев: Техніка. – 2011. – С. 408-412.
2. Николаев В.А.Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн./ 2005. -176 с.
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Новітні технології у ландшафтній архітектурі
Із розвитком міст ускладнилася їх структура. Сучасне місто являє
собою надзвичайно складний штучний ландшафт. У цьому ландшафті
неймовірним чином поєдналися житлові структури, пов’язані транспортними та пішохідними артеріями. З’явилося поняття «урбаністичний ландшафт». Слід розрізняти поняття ландшафтного дизайну, благоустрою,
садово-паркового мистецтва і ландшафтної архітектури.
Ландшафтна архітектура разом з архітектурою та містобудуванням
належать до групи просторових видів мистецтва і покликана організовувати просторове середовище за допомогою природного матеріалу. Формування простору у ландшафтній архітектурі підпорядковується екологічним, функціональним та естетичним вимогам.
Актуальна ця тема є тому, що рішення естетичних завдань підпорядковано соціальним вимогам суспільства: кожна суспільна формація має
свої ідеали, які знаходять образний вираз в садах і парках. Разом з тим
естетика паркового середовища носить більш широкий характер, спрямований на формування простору засобами гармонізації.
Отже, у сучасних умовах особливо важливим є проникнення у безпосереднє оточення людини, краси і емоційності живої природи, збагачення
її естетичними архітектурно-ландшафтними спорудами, будівлями, деталями, елементами та ін., розуміння предметно-просторового середовища, повага і вміння виявити естетико-архітектурні особливості ландшафту, вміння побачити в них красу, пластику, графіку, живописні засади.
Література:
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Зелені дахи – довгостроковий вклад екологію міста
У сучасному світі все більше територій забудовується будинками та
хмарочосами, а зелених зон, в свою чергу, становиться менше. Щоб ро-

зв’язати це пи-тання, широкого розповсюдження у світі набувають «зелені дахи», багато країн ЄС інтенсивно займаються цим питанням. Зелені
насадження на даху розгля-даються як еволюція дахів будинків, засіяних
травою, що ще зі стародавніх часів широко застосовувались у будівництві в умовах як жаркого, так і холод-ного клімату.
Можна виділити два види озеленення дахів - інтенсивне й екстенсивне. Як правило, в інтенсивному озелененні використовуються високі
рослини, таке озеленення дає можливість влаштувати на даху невеликий
парк. При цьому, рослинам потрібен постійний полив і догляд. Як правило, такі дахи обслуговує садівник. Влаштовувати дах такого характеру
вигідно в громадських місцях - у торговому центрі, ресторані, кінотеатрі.
В проектах приватних бу-динків частіше використовується екстенсивне
озеленення, бо для нього не по-трібен великий шар ґрунту, чи посилений
догляд. При екстенсивному озеле-ненні часто використовується газонна
трава, такі дахи служать декоративним елементом.
Зелені дахи мають велику кількість переваг. Ізоляційний ефект, допомагає знизити кількість енергії, необхідної для нагріву будівлі взимку, та
охолод-жувати її влітку. Вони також зберігають дощову воду, тим самим
допомагаючи зменшити проблему стічних вод, а ще, зелені дахи поліпшують якість повітря, що є дуже важливим, у містах з великою кількістю
вихлопних газів. Вони по-глинають і перетворять двоокис вуглецю з повітря і генерують кисень. До-слідження показують, що 1 кв. метр трав’яного
покриву поглинає з повітря 0.2 кг шкідливих речовин. Термоізоляційні характеристики такого даху стають подібними до характеристик добре ізольованого даху. При цьому усуваються теплові навантаження як на саму
поверхню даху, так і теплонадходження все-редину будівлі. Окрім низки
переваг, існують і недоліки. Облаштування зеле-ного даху досить трудомісткий і фінансово затратний процес. Слід пам’ятати, що зелений дах
набагато важче звичайного і тому фундамент будинку потрібно посилити.
На відміну від більш успішних західних сусідів, в Україні технологія «зеле-них дахів» ще не досягла великих масштабів. Якщо все більше стає
людей, які хочуть мати сад на даху приватного будинку, то таке озеленення промзон чи торговельних центрів на жаль не є популярним.
Література:
1. Зелений дах: види і особливості встановлення[Електронний ресурс] — Режим доступу:https://dominant-wood.com.ua/ua/statti/543-zelenijdah-vidi-i-osoblivosti-vstanovlennya [Доступ 11.11.2020].
2. Зелений дах [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://landdesign.cv.ua/uk/articles/64-zelenui-dah.html [Доступ 11.11.2020].
3. Сад на даху: як озеленюють покрівлі в Україні та світі [Електронний
ресурс] — Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/16/sad-nadahu-yak-ozelenyuyut-pokrivli-v-ukrayini-ta-sviti/ [Доступ 11.11.2020].
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До питання дослідження пам’ятки архітектури
особняка по вул. Москалівській, 55-А
Історико-архітектурні дослідження пам’яток архітектуринеобхідні
для повного аналізу та розуміння того чи іншого об’єкту – «духу місця»
з історією ділянки домоволодіння, еволюції (зазвичай – деградації) його
художніх якостей, пов’язаних з пам’яткою персоналій, що зумовлює меморіальну цінність. Необхідно розуміти, що було б краще реалізувати при
реставрації пам’ятки архітектури, від консервації до часткової або повної
реставрації на певний період.
Дослідження особняка по вул. Москалівській 55А проводилось з метою збору інформації для подальшого учбового проекту реставрації даної
споруди.
Актуальність даної теми полягає в пізнанні епохи того часу, родини, що
проживала в будинку, його історії від створення до сьогодення. Москалівка – одна з старовинних вулиць Харкова, саме там ми можемо бачити як
змінилась з часом будівля під номером 55А. На території, де зараз ми можемо побачити сіру старовинну будівлю, в 1850-х роках був механіко-чавунно-ливарний завод Добичіна, згодомВ. Г. Пономарьова. У 1879 році
завод придбали Альберт Федорович Бельке і дворянка Марія Миколаївна
Ремізова, і його перейменували в чавунно-мідно-котельний завод.До 1884
року сама будівля заводу перебувала в глибині двору. А вже в 1884 році за
проектом архітектора І.П. Гінша була побудована двоповерхова будівля,
яка існує і до цього дня.
Під час роботи над збором інформації про будівлю вдалось визначити,
що інтер’єри були досить багаті, та було втрачено сад разом з фонтаном,
до того часу, поки в руки не потрапили фото поруч з будинком, складно
було уявити, що він був таким розкішним дивлячись на те, що зараз маємо.
Досить важливо буде повернути стан будівлі на 1884 р., тобто на момент створення. Наскільки це можливо, адже вона зазнала великих втрат
та видозмін. Такою як вона була раніше, мабуть, ніколи жителі вулиці Москалівська і не побачать. Але, місією проекту є саме вдихнути в будівлю
ті особливі нотки архітектури І.П. Гінша, та повернути втрачені елементи.
Література:
1. Паспорт пам’ятки (Департамент містобудування та архітектури
ХОДА)
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доступуhttps://stroyobzor.ua/news/kak-stroilsya-harkov-moskalevka.html
Матеріали з особистого архіву О.І. Ремізовой.
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Урбаністичний підхід до планування міста як метод
вирішення проблеми транспортного руху
Проблемою сучасних міст є масова автомобілізація населення, яка
призводить до зниження ефективності та розвитку функціонування громадського пасажирського транспорту. Погіршення екологічної ситуації та
порушення оптимального дорожнього руху А також поступове зменшення
зони призначених для вільного переміщення, з однієї вулиці на іншу, та
загальних прохідних зон.
Актуальність проблеми полягає в системних збоях дорожнього руху,
що на теперішній час призводять до витрат часу, палива, та збільшення
приватних автомобілів. В кінцевому випадку такий стан призводить до
підвищення собівартості автомобільних перевезень, зниження їх якості
та надійності, зменшення ефективності роботи всіх міських служб, відчутного погіршення якості життя населення і, як наслідок, до зростання
соціальної напруженості. Також актуальною є проблема вільного пересування вулицями міста, перевантаження пішохідних зон, поступове витіснення пішохідних зон площею доріг.
Новизна. Вирішенням цієї проблеми на мою думку є розробка і прийняття нормативного документу, що регулює проектування транспортних
мереж великих міст України. Збільшення прохідних зон для пішоходів за
рахунок поступового зменшення автомобілізації населення. Поліпшення
руху суспільного транспорту, та зміна його графіку на більш гнучкий та
щільний за кількістю перевезень.
Вклад автора. Проведен аналіз ситуації за допомогою посилань та
особизтих спостережень, за рахунок яких були виявлені такі проблеми, з
варіантами їх вирішення та подальшого поліпшення роботи з транспортними системами.
Висновки. Необхідний інтенсивний розвиток у містах Украіни міського
пасажирсього транспорту, та створення пріоритетних умов для його руху,
та руху пішоходів. Створення швидкісного пасажирського транспорту та
його частіший рух, для зменшення проблеми автомобілізації населення.
Література:
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В.В.. – 2016. – С. 4.
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В Україні у радянський час забудова та реконструкція міст і селищ
здійснювалася переважно за типовими проектами, що негативно позначилося на художній виразності архітектурних споруд. Масова житлова
забудова 60 - 70-х років задовольняла нагальну потребу в житлі. Однак
унаслідок ігнорування принципу не повторюваності була втрачена національна самобутність архітектури. За даними дослідників, 90 % житлових
і 80 % культурно-побутових споруд у містах і селищах зводилося саме за
типовими проектами. Архітектура — це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівельних споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно
до законів краси.
Хрущовки будували на 30 років, після чого їх мали розібрати і наново звести в сільській місцевості, перетворивши на 3-поверхові будинки.
Панельні 9-поверхові будинки розраховані на 90 років експлуатації. Тому
данні будинки потрібно оновити та вдосконалити. Варто враховувати, що
в Україні хрущовки без ремонту вже 30-40 років. Тому їх потрібно спершу
обстежити, а вже потім вирішувати: зносити будівлі чи реконструювати.
Є досвід міст центральної Європи, зокрема Братислави та Варшави. Там радянські квартали вирішили не зносити, натомість зробили капітальний ремонт за кошти ЄС. Утеплили, поміняли вікна, почистили. Тепер вони мають охайний вигляд. Але все впирається у фінанси. У Києві
реконструювали десятки хрущовок. Це колишні гуртожитки, які у 2000-х
перебудували на квартири.
Деякі науковці вважають реконструкцію з надбудовою мансарди п’ятиповерхівок одним із найлегших способів реконструкції [10]. У нього є
свої прихильники і противники. На користь таких проектів говорять простота і не дуже висока вартість їх реалізації, а проти – те, що всі квартири
«хрущовки» практично не зазнають змін, та й збільшення житлової площі
будинку виявляється незначним.
За розвитком таких проектів можна спостерігати в Європі.
Якщо підвести підсумки, то продовження експлуатації великопанель-
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них п’ятиповерхових будинків на сьогодні є великою рівновекторною проблемою, яка потребує послідовного обґрунтування та напрацювання механізмів вирішення.
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Потенціал міст з центричною схемою планування,
гіпотетичні умови їх стійкого розвитку
Проблематика. Сучасні міста, що у минулому розвивалися стихійно,
під впливом територіальних, кліматичних та соціальних умов, пізніше
проектувалися без єдиної цілісної схеми на сьогоднішній день морально
застарівають, їх відновлення і модифікація стають менш ефективними.
Тому архітектори намагаються розробити різноманітні схеми для підвищення якості проживання людей у місті. Ці схеми мають свої переваги
та недоліки, деякі з них не відповідають часу, тобто рівень технологій не
може забезпечити їх реалізацію та підтримку або сама схема не задовольняє соціальним потребам [1].
Актуальність. На сьогоднішній день при проектуванні міст постають
питання транспортної інфраструктури, цілісності міста, ефективності обслуговування, наявність достатньої кількості озеленення, збереження
видових точок. В статті розглянута центрична схема організації міст, яка
потенційно являється живою, стійкою та безпечною структурую; могла б
вирішити проблеми сучасних міст.
Наукова новизна. У результаті дослідження було виявлено переваги та недоліки міст з центричним плануванням, сформовані гіпотетичні
умови, за яких циркульні міста реалізуються та обслуговуються найбільш
ефективно. У роботі уточнюється схеми архітекторів минулого, адаптуються їх напрацювання до сучасних умов та потреб [2].
Вклад автора. Досліджено проблеми сучасного містобудування та
міського господарства. Проведено аналіз планувальних схем агломерацій, виділені їх переваги та недоліки, булу структуровано та доповнено
гіпотетичні умови розвитку центричної схеми планування.
Висновки. Міста з центричною системою планування мають великий
потенціал, та при реалізації певних умов можуть стати одним з найбільш
ефективних типів агломерацій. Подальше дослідження теми дозволить
виробити точну функціональну структуру, спланувати послідовне, раціо-
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Вплив стану грунтових доріг на умови життя
в населених пунктах України
Грунтові дороги досить розповсюджені в українських селах, а також в
кварталах міст де присутня садибна забудова. Але технічний стан грунтових доріг є незадовільним, бо має дуже низькі показники зносостійкості.
Грунтові покриття мають ряд недоліків: влітку в сонячну погоду необхідно
проводити знепилювання за допомогою води, а в міжсезоння буває проблематично проїхати, бо в дощову погоду утворюються колії та вибоїни;
вода, яка затримується на покритті, прискорює утворення ям, що сприяє
руйнуванню дороги. Такі дефекти з’являються з кожним новим сезоном
і їх не встигають усувати. Це призводить до ускладнення життєвих умов
населення, особливо для маломобільних груп, які потребують медичної
допомоги.
Стабілізація ґрунтових доріг полімерними сумішами є економічно і
технологічно вигідним розв’язанням цих проблем. Процес стабілізації
включає ряд технологічних операцій (роздрібнення, перемішування, дозування зв’язувальних речовин, зволоження, приготування розчинів, ін’єктування, ущільнення)[1], що забезпечують в результаті активного впливу
на ґрунт сполучних і інших речовин високу щільність, міцність і тривалу
стійкість укріпленого ґрунту як в сухому, так і у водонасиченому стані.
Даний спосіб набагато оперативніше (застигання від 2 годин) і міцніше,
ніж зміцнення дорожнього полотна цементом. Найбільшою відмінністю
є запобігання вітрової та водяної ерозії. Відбуваються реакції взаємодії
реагентів між собою і з компонентами ґрунту, забезпечують довговічність
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нальне становлення таких міст.
Перехід до центричної схеми планування міст дозволить вирішити
питання транспортної інфраструктури, тим самим зменшить кількість
автотранспорту, звільнить площу від доріг, приблизно на 70%[3]. Також
можна використовувати частковий перехід, тобто зводити нові райони з
півциркульним плануванням.
Література:
1. Романова А. Ю. Трансформация идеи: от «идеального города»
к «городу будущего» / А. Ю. Романова. // Международный электронный
научно-образовательный журнал по научно-техническим и учебно-методическим аспектам – 2015. – С. 22.
2. Гейл Я. Города для людей / Ян Гейл. – Москва: Крост, 2012. – 276 с.
3. Фреско Ж. Проектирование будущего / Жак Фреско., 2007. – 77 с.
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придбаних ним будівельних властивостей (міцність, пружність, гідрофобність та ін.).
Стабілізація ґрунтів полімерними сумішами вирішує одну з глобальних сучасних проблем урбаністики. Ця технологія допомагає уникнути
спустошення та знелюднення українських сіл, яке відбувається, через
низьку якість життя в них.[2] Не маючи змоги остаточно зупинити цей
процес, ми можемо хоча б його уповільнити, вирішивши одну з основних
проблем - проблему ґрунтових доріг.
Література:
1. Полимерные материалы для стабилизации грунта//dorogi-spb —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dorogi-spb.ru/catalog/
products_for_soil_stabilization/3126/54400/
2. Город и село// deutschland.de — [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://www.deutschland.de/ru/topic/obsestvo/gorod-i-selo-fakty-oburbanizacii-i-begstve-iz-dereven
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Страх города: как архитектура помогает
справляться с беспокойством
У многих людей существует ряд опасений и страхов перед большими
городами. Современная архитектура реагирует на основные проблемы
и предлагает интересные и функциональные решения. [1] Город возник
из потребности в защите от внешнего врага, однако со временем угроз
внутри него стало едва ли не больше, чем за его пределами. Некоторые
из них, например эпидемии, исчезают, но их место почти сразу занимают
другие. Вместе с этим эволюционируют и страхи горожан. [2] Субъективное восприятие пространства, как считают психологи, способно усилить
страхи или, напротив, избавить от них. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в ходе проведенного анализа групп населения, отличных по возрасту, происхождению, увлечениям был выявлен ряд основных
стереотипов и страхов, мешающих данной опрашиваемой группе людей
переехать и начать строить свою жизнь в большом и современном городе. Вышеупомянутые предрассудки будут рассматриваться далее, и к
каждому из них будет предложено небанальное решение. Типичными на
сегодняшний день проблемами города являются вероятность оказаться
жертвой террористического акта, страх перед небоскребами, в контексте
«мыльного пузыря», опасения опасных соседей или агрессивных попрошаек. Одно из решний - метод сканскейпинга – этот термин ввел урбанист-теоретик Майк Дэвис, что значит пространство, которое полностью
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Архітектурна композиція міста
У містобудівному проектуванні варто розрізняти поняття «структура
міста» та «композиція міста». Архітектурно-планувальна структура міста,
як наукова концепція, виражає мовою проектування основні функціональні процеси, що відбуваються в місті, які тісно пов’язані з економікою,
соціологією та екологією. До завдання містобудівного проектування
входить встановлення архітектурно-просторового порядку узгодженості
частин міста, яке визначається його художньою цілісністю [1 с.82]. Архітектурно-планувальна структура міста, як найбільш загальна наукова
концепція, справедлива для всіх типів і різновидів сучасного міста. Але
в конкретній містобудівній ситуації вона перевтілюється в певну архітектурну композицію міста – комплексне проектне рішення. Композиція
міста – це свого роду сплав утилітарно-функціональної структури та архітектурно-художньої системи планування й забудови міста. У композиції
міста ми можемо розпізнати структурні принципи планування, які існують
у чистому вигляді, в особливій єдності всіх якостей міста, де зручність,
користь і краса має бути злиті воєдино. Архітектурна композиція міста
– явище як матеріальної, так і духовної культури, воно пов’язане з національними традиціями життя народу. Тому так важливо при відновленні й
розширенні сформованого міста виявляти, зберігати та використовувати пам’ятники культури та архітектури, дотримуватися єдності минулого,
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просматривается камерами наружного наблюдения, благодаря чему «белые воротнички» чувствуют себя в безопасности. [1] Другим решением
служит обращение к образному ряду прошлого, что ассоциируется со
стабильностью – с этим архитектурный журналист Джейсон Сайер связывает популярность каминов в интерьере (даже фальшивых), кирпичных зданий и колонн. Понятие «капуччинизация пространства» возникло
с тенденцией наполнять городские зоны точечными активностями - таким
образом формируется образ «места для своих», и оно кажется более
безопасным. «Форма следует за страхом» - нивелировать тревоги жителей многоквартирных домов позволяют стеклянные двери подъездов.
Возможность видеть с улицы то, что происходит во входной зоне дает
фунциональное и бессознательное чувство безопастности. [1] [3] [2]
Литература:
1. Майк Дэвис «За лезвие: Управление Урбана, Экология страха»; 2.
Джейн Джейкобс «Жизнь и смерть больших американских городов»; 3.
Нэн Эллин «Архитектура страха».
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сьогодення й майбутнього [2, с.126].
Серед основних проблем та принципів містобудівного проектування є
архітектурна композиція міста, функціонально-планувальна й транспортно-планувальна його організація. У зв’язку із цим у нових містах краща
гнучка планувальна структура, що забезпечує пропорційний розвиток
всіх найважливіших функціональних зон, збереження стійких зв’язків між
ними в процесі зростання міста, і, що особливо важливо, забезпечує органічну єдність сельбищних територій із природним оточенням, з озелененими зонами відпочинку [3].
Отже, загальна архітектурно-планувальна структура житлового середовища має створювати сприятливі умови для спокійного та зручного
життя населення.
Література:
1. Гетун, Г. В. Архітектура будівель та споруд: Кн.1. Основи проектування : підручник / Г. В. Гетун.-К.:Кондор, 2011. –376c.
2. Трошкіна, О. А. Основи містобудування: навчальний посібник / О.
А. Трошкіна.-2-гевид, доп.-К.:ЦП «КОМПРИНТ», 2012. –238c.
3. Лисов І.В. Аналіз розвитку житлового будівництва країн світу/ І. В.
Лисов//Економіка та держава. -2011. -No 10. -С.111-113.
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Принципи формування дружелюбного міського середовища
На сьогоднішній день в пострадянських містах дуже актуальною є
проблема недостатньої відповідності міського середовища сучасним
вимогам зручності та доступності об’єктів інфраструктури. Такі умови
роблять місто некомфортним і навіть небезпечним для пересування як
автомобілів, так і пішоходів. Тому, обізнаність про принципи формування
правильного міського середовища є необхідною в сфері урбаністики.
Перше, на що слід звернути увагу – благоустрій. А.П. Іванова у своїй
книзі «Дружнє міське середовище: ландшафтний дизайн та тимчасова
Архітектура» зазначає, що для міських жителів найвищим благом є пішохідна доступність до зелені та води [1, с.14]. На жаль, реалії благоустрою території житлових кварталів в наших містах залишають бажати
кращого. Зазвичай зусилля місцевої влади спрямовані на наведення порядку і оформлення тільки центральних проспектів і парків, набережних
і великих адміністративних будівель [2]. Натомість, треба розглядати місто, як єдину структуру, кожен елемент якої має значення.
Безпека міського простору також є важливим фактором формування «френдлі-сіті». Вважається, що для забезпечення комфортних умов
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проживання та пересування усіх жителів міста, потрібно створити безпечне середовище для найменш захищених категорій населення: дітей,
пенсіонерів, жінок та велосипедистів [3]. Суспільство розвивається швидше, ніж архітектурне середовище встигає пристосуватись до нього, тому,
нажаль, дуже часто у наших містах вищезазначені громадяни стикаються
з незручностями: утруднений доступ до майданчиків та дитячих садків,
необхідність ходити погано освітленими стежками, відсутність умов пересування маломобільних жителів.
Отже, підсумовуючи перелічені фактори, розвиток та благоустрій сучасного міста в інтересах його жителів має бути пріоритетом для кожної
влади, тому що внесення лише косметичних змін у зовнішній вигляд міста
без вирішення ключових питань, і перш за все, питання безпеки, принесе тимчасову вигоду, а модернізація і конкурентоспроможність залучить
більше людських ресурсів у перспективі. Для цього потрібен ще один
ключовий чинник – швидкий зворотній зв’язок адміністрації та жителів
міста за допомогою сучасних технологій, спрощення паперових процедур, адже лише так можна сподіватись на швидкий прогрес міського середовища.
Література.
1. 1. А. П. Іванова. Дружнє міське середовище: ландшафтний дизайн та тимчасова архітектура: Навчальний посібник. - Хабаровськ: Видво ТОГУ, 2016.
2. «Зелені Зони. Як Зробити Міське Середовище Дружнім?».
A-Dubrava.Ru, 2020 [електронний ресурс] доступно за адресою:
https://a-dubrava.ru/gruppa-kompanii/publikatsii/zelenye-zony-kak-sdelatgorodskuyu-sredu-druzhelyu/.
34travel.me. Що Таке «Дружнє Місто»?. [електронний ресурс] доступно за адресою: <https://34travel.me/post/friendly-city>.
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Проблеми озеленення у Харкові
Харків викликає захоплення, своїми річками, не зовсім звичайним
природним ландшафтом та зеленими територіями, (які на жаль постійно
скорочуються), і в той же час, екологічна якість життєвого середовища невисока. Всі ґрунти та ґрунтові води забруднені. Десь сильно, десь менше.
В основному багато проблем зв’язано з зменшенням природних
територій, та зелених насаджень, бо саме вони допомагають уникнути
таких проблем як:
•
зменшити рівень шуму,
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•
знижувати середню температуру міста,
•
очищувати повітря (поглинання вуглекислого газу завдяки фотосинтезу та зниження рівня забруднення пилом та газами)
•
захист від вітрів
•
виділення рослинами фітонцидів, які вбивають хвороботворні
мікроби
•
позитивно впливають на нервову систему людини.
По нормам ВООЗ, де установлено, що на одну людину, яка живе
у місті, повинно бути не менше 50 м2, та загальні розміри озеленення повинні складати 40-60% від площі міста. Це є вимоги до хороших умов озеленення. На цей день, Харків, поки що, відповідає цим умовам, з такими
показниками: 15 407 га загальний розмір озеленення Харкова, відсоток
озеленення складає — 50,8%.
Але, з кожним роком вирубується все
більше площі заради будування однотипних кварталів багатоповерхових
будівель, де сам проект цих споруд не передбачає навіть часткового відновлення дерев, створення невеликих садів і парків, та залишає порожнім весь простір у малому сусідстві.
Для уникнення цих проблем, можна створити програму по відновленню природньої частини Харкова та починати стежити за цим, поки
це не є гострою проблемою у нашому місті. Треба розвивати еко-будівництво та пильніше стежити за новими екологічними тенденціями у світі.
Та саме головне, треба правильно ставити пріоритети міста, де першим
пунктом буде екологічне стан, який, як ніщо інше, впливає на жителів.
Література:
1. https://stroyobzor.ua/news/876080
2. http://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/454778/
3. Підручник “Урбаністика”. Ю.М. Шкодовський, В.І. Каменський.
4. http://www.sdelaemsami.ru/landdiz09.html

ст. Мархай Н. С.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: к. арх., доц. Вигдорович О.В., ХНУБА.

Особливості містобудівного планування
Полтави у ХІХ – ХХ ст.
Міська забудова Полтави ХІХ – ХХ ст. тісно пов’язана з історичною ситуацією, яка склалась у цей період. Розгляд регіональних особливостей є
важливим завдяки характерному виокремленню забудови Полтави серед
усіх сучасних їй українських міст та зручності закладеної у ХІХ ст. містобудівної структури для проживання й до наших днів. Актуальність роботи
ґрунтується на цікавому та практичному підході до забудови міста, який
полягає у цілісній організації центральної площі та міста загалом.
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Перетворення Полтави з поселення-фортеці на класичне губернське
місто призвело до створення у 1805 р. А. Б. Куракіним генплану міста.
Він прагнув перетворити Полтаву на невелику подобу Санкт-Петербурга
[3, с. 72]. На поч. ХІХ ст.М. Амвросієв запроєктував центральну Круглу
площу у стилі російського класицизму. По колу розташували громадські
та житлові будівлі білого кольору, спроєктовані петербурзьким архітектором Андреяном Захаровим [1, с.1]. У центрі – монумент Слави на честь
перемоги у Полтавській битві 1709 р. До 1920р. урбаністичний розвиток
Полтави відбувався за регулярною планувальною схемою. Уздовж основних вулиць розвивались прямокутні квартали із симетричною забудовою
відносно головних вулиць. Околиці міста мали нерегулярний сільський
характер планування.
У 1920-1932 рр. Полтава розвивалась за принципом поєднання історичного середовища з новою архітектурою. З 1925р. у місті створювались регулярні житлові малоповерхові осередки для робітників крупних
підприємств. [4, с. 67].
Полтава була сформованим містом з упорядкованим адміністративно-громадським центром та композиційно зумовленими локальними підцентрами, забудова яких стилістично та геометрично підпорядкувалась
ансамблю класичної Круглої площі. Особливістю радіальної системи планування було застосування принципу створення архітектурних перспектив, що замикались домінантним об’єктом, установленим на перетині
осей кількох вулиць [2, с. 216].
Література:
1. Архітектура Круглої площі [Електронний ресурс] – Режим доступу
до ресурсу: http://www.museum.poltava.ua/Poltava/Roundarea/Roundarea.
htm
2. Асєєв Ю.С., Вечерський В.В., Годованюк О.М. за ред. В.I. Тимофіснка/ Iсторія української архітектури / К.: Техніка, 2003. –472 с.
3.
[Павловський І. Ф. Полтава: Исторический очерк её, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами. / І. Ф. Павловський. – Харків: САГА, 2009. – 417 с.]
Ханко В. Словник митців Полтавщини. – Полтава: ВАТ «Видавництво
«Полтава», 2002 – 232 с.
ст. Матюхіна А.В.
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Громадський простір в структурі мікрорайону
Якість життя - це найважливіший ресурс в глобальній конкуренції міст.
Спочатку місто розвивається в певній екосистемі. Громадські простори
житлових територій повинні відповідати психологічним, соціальним, і
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емоційним потребам мешканців. Розвиток системи відкритих громадських просторів на житлових територіях є одним з засобів оздоровлення
урбанізованих територій та підвищення якості проживання.
Аналіз відкритих громадських просторів, які включені в структуру
архітектурного об’єкта, дає змогу зробити наступний висновок: простори
такого типу є природним продовженням навколишнього міського середовища. По-перше, в умовах маломасштабних житлових груп яскраво виражений камерний характер компактного громадського центру. По-друге,
створення ієрархії громадських центрів лінійної структури в поєднанні з
замкнутими компактними просторами житлових груп і підвищенням поверховості житлової забудови. По-третє, розвиток нової естетики громадських просторів в середовищі ритмічно повторюваних типових блоків
забудови, що не взаємодіють з міським ландшафтом. Основні проблеми
спільної зони простору: мертвий «нічийний» простір, гіпермасштабні порожні відкриті простори, відсутність функціональних комплектуючих просторів, знеособленість просторів.
Реорганізація дворового простору і відтворення природного каркасу
територій, дозволить: врахувати інтереси мешканців усіх вікових груп;
уникнути конфліктних ситуацій у використанні простору на стадії проектування; надати додаткову можливість людям для зустрічі і знайомства
зі своїми сусідами; долучити безпосередніх користувачів громадського
простору до його благоустрою.
Література:
1) Козлова Л. В. Границы как метод оживления городского пространства / Вестник ИрГТУ − №6 (89). – 2014. − С. 117-122
2)
Гайкова Л. образований как многофункциональная структура
Город пригодный ля жизни. Современные проблемы архитектуры, градостроительства. дизайна сборник статей 1 Международной научно-практической конференции 2013 С 60 67
Сидоров А А. Модсли управлення общественными пространствами: URL hep:/e- notabene.ru urb article 19789 html (дата обращения:
05.05.2018). В. Общественное пространство архитектурно-градостроительных.
ст. Пюрко М.М.
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Трансформація залізничної естакади в міський громадський
простір міста Нью-Йорк
Дедалі більша кількість промислових об’єктів втрачають свою рентабіль-ність в наслілок інноваційної діяльності, залишаючи по собі занедбані території та споруди. Тому ревіталізація промислових територій
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та трансформація об’єктів промислового призначення стають найбільш
актуальними темами XXI ст. Місто Нью-Йорк завжди вважалося прогресивним. У 1930-х роках на Ман-хеттені було побудовано залізничну
гілку Хай-Лайн, що розташувалась на висоті десяти метрів над землею,
та функціонувала вона до 1980-го року, після чого не експлуатувалась.
Залізничні колії почали обростати рослинами, а місце під естака-дою зайняли представники кримінальних спільнот. Після кількох невдалих спроб
влади демонтувати колії, було засновано некомерційний фонд «Друзі
Хай-Лайн» і розроблено концепцію з реконструкції лінії. Архітектори розробили рішення та-ким чином, щоб поєднати частину дикої природи,
яка утворилася за 20 років, з де-коративними рослинами та спорудами.
Збереження залізничної естакади та перетворення її на парк дало місту
уні-кальний ефективний громадський простір, який не займає площу на
землі та під-вищує привабливість території, як у місцевого населення так
і у туристів. Хай-Лайн гармонійно вписався у міський простір, задавши
йому свій особливий ритм. Він добре функціонує зі своєю унікальною
«екосистемою» серед жвавого району Нью-Йорка. Це цікавий приклад
використання спадщини минулого століття у поєднанні з інноваціями, що
стали поштовхом для переродження району Західного Челсі. Зі звичайного непримітного місця, де зібрані складські приміщення, промислові
спо-руди та чотирьох поверхові будівлі, район перетворився на елітний
центр, де зби-раються поціновувачі мистецтва, активісти та бізнесмени.
Література:
1. Дивовижний Хай-Лайн парк [Електронний ресурс] // Livejournal. –
2011. -- режим доступу: [https://samsebeskazal.livejournal.com/54765.html]
2. Лопате Філіп [Електронний ресурс] // Places Journal. – 2011. – режим
досту-пу: [https://placesjournal.org/article/above-grade-on-the-high-line/]
3. Полісевич Роман. Хай-Лайн: як занедбані залізничні колії стали відомим па-рком [Електронний ресурс] // Royal design. – 2011. – режим доступу:
[http://royaldesign.ua/ru/hay-layn-kak-zabroshennyie-jeleznodorojnyieputi-stali-znamenityim-parkom-the-high-line-new-york.bXnvK/]

ст. Шевченко М. А.
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Ефект Бразиліа
При плануванні міста слід враховувати безліч факторів - нехтування хоч
одним може призвести до фатальних проблем. Як наслідок, міста, що на
перший погляд гарно сплановані, стають майже безлюдними. Так сталося з
Канберра, Астаною, Ташкентом та, слід окремо віділити, місто Бразиліа. Усіх
їх об’єднує одна проблема: за планом ці міста добре виглядають з висоти пта-
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шиного польоту, але погано працюють на рівні землі.
Ця проблема залишається актуальна і донині. Урбаніст Ян Гейл навідь
придумав спеціальний термін «синдром (або ефект) Бразиліа» і ще один «вертолітний урбанізм». Ідея в тому, що архітектори малюють свої плани,
дивлячись з великої висоти, і, подібно до птахів, скидають вниз на голови громадян результати своєї діяльності [1]. Саме це сталося з Бразиліа. У 1956
році президент Бразилії Жуселіну Кубічек звернувся до архітектора Оскара
Нимейера з пропозицією розробити генеральний план нової столиці, однак
Німейєр від пропозиції відмовився. Нимейер займався проектуванням урядових і громадських будівель, а Лусіу Коста розробив план, який зверху нагадує
літак або птицю, хоча Коста стверджував, що мав на увазі гігантського метелика [2]. Однак Бразиліа так і не стала містом в справжньому сенсі цього слова.
Правда полягає в тому, що міста, побудовані модерністами, дійсно краще розглядати на відстані. Великі обсяги, відокремлені один від одного відкритими
просторами, виглядають особливо ефектно з автомобіля, що мчить по автостраді. Тому незважаючи на всі зусилля архітекторів зробити проект гуманістичним і відповідним людині, Бразиліа не дуже дружелюбна до пішоходів. Також архітекторам не вдалося втілити основну ідею: створення міста з рівними
можливостями для усіх - більша частина населення не може дозволити собі
дорогі квартири у столиці, тому влаштувалася у містах-супутниках навколо (це
також є характерною рисою для «вертолітного урбанізму») [3].
Тож які можна зробити висновки. Для запобігання “ефекту Бразиліа”, місто має бути запроектованим у трьох масштабах: масштабі міста, забудови
та людини. Також для “справжнього міста” (за твердженням британського урбаніста Рікі Бердетта) необхідне змішування функцій [4].
Література:
1. Gehl, J., Gemzøe, L. (2000) New City Spaces, The Danish Architectural
Press. Copenhagen
2. Атлас мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2009 г. ; гл.
ред. Г. В. Поздняк. — М. : ПКО «Картография» : Оникс, 2010. — С. 176.
3. https://bricsmagazine.com/ru/articles/krasota-kotoraya-ne-spasaet
https://www.interior.ru/architecture/2152-brazilskij-modernizm-7-faktov-oglavnom-gorode-utopii.html

ст. Тарасова К. А.
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Просторове позиціонування міста в умовах сталого розвитку
Актуальність і проблематика вивчення просторового позиціонування
обумовлена трансформацією соціально-економічного розвитку, а також
посиленням конкуренції між містами, пов’язаної з визначенням вигідної
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позиції міста в глобальному економічному просторі.
Різними дослідниками вкладається зовсім неоднакове визначення
поняття «позиціонування». Так, з економічних позицій це процес створення вигідної позиції з метою залучення потенційних споживачів [1].
З позиції маркетингу місто розглядається як «ринковий товар».
В даному випадку позиціонування представляє процес брендингу
будь-яких позицій, спрямованих на залучення інвестицій, трудових ресурсів або продуктивних сил.
Дані підходи є односторонніми, оскільки переважно оцінюють економічні позиції (економічні конкурентні переваги), при цьому не враховують комплексність територіально-суспільної системи, яким є місто.
Під просторовим позиціонуванням міста ми розуміємо активний,
динамічний процес соціально-економічного розвитку, спрямований на
визначення, закріплення і розвиток перспективних конкурентних позицій,
з метою збереження і подальшого сталого екологічного розвитку [2].
З еволюцією суспільного розвитку в соціально-економічному просторі змінюються і принципи розміщення видів діяльності, підприємств і
виробництв, відбувається ослаблення прив’язки виробництва до джерел
сировини, енергії і ресурсів, все більше зростає значення конкурентоспроможності. На теперішній час, рушійним фактором конкурентоспроможності міста може стати екопозиціонування [3].
Можна зробити висновки, що екопозиціонування - це складова частина просторового позиціонування, метою якого є екоорієнтований соціально-економічний розвиток, спрямований на стабілізацію негативних
наслідків екологічної кризи. А саме екопозиціонування має бути спрямоване на формування екологічно здорових міст (екосіті), які стануть екологічним каркасом сучасного просторового розвитку.
Література:
1. Шевченко І.В., Кизим А.А., Денисов К.Ю. // Особливості регіону як
об’єкта позиціонування на ринку інвестицій // Регіональна економіка: теорія і практика. // 2007. // 12 (51). // С. 42.
2. О. Фомина, Л. Проданова. // Національний економічний розвиток.
Концепція, механізм, ресурсне забезпечення. // C. 135
3. Гліненко Л. К., Дайновський Ю. А. // Економічні проблеми сталого
розвитку // Маркетингові прийоми екопозиціювання бренда. // C. 200-201.
ст. Топчiй Ю.В.
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Дозвільні комплекси в житлових районах великих міст
Проблематика статті присвячена вивченню особливості утворення дозвіллєвих комплексів в житлових районах великих міст.
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Актуальність даної теми полягає в проблемі створення сприятливого середовища для відпочинку і розвитку людини в житловому районі мегаполісу.
Сучасне дозвілля, не зважаючи на його відмінність у різних соціальних
групах, розглядається як продукт індустріалізму та урбанізму. Організація
вільного часу є одним з цінних факторів формування трудової, побутової
та духовної сфери життя кожної людини. Найкращим інструментом у задоволенні цих потреб було і залишається спілкування, групові відносини, соціокультурні цінності, носіями яких і є дозвільні комплекси, які є приналежністю територіальних структурних одиниць, де стали будуватися відповідно
універсальні зали, міські клуби, будинки культури [1].
Важливими факторами дозвіллєвого комплексу є: його місце розташування, функціональне зонування, місткість, його дизайн і архітектура, метод
отримання інформації протягом розважального процесу [2].
У плані об’ємно-просторових рішень дозвіллєвих установ переважають
виразні архітектурні форми на симетричному плані. Ця особливість в поєднанні з високою суспільною важливiстю перетворює споруди в ключовий
містобудівний акцент житлового району великого міста. [3]
Можна зробити висновок, що для створення простору для дозвілля і
розвитку людини необхідно враховувати безліч факторів. Серед основних
можна виділити містобудівний, соціально-функціональний і психологічний.
Література:
1. Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование клубов». — Справочное пособие [Текст]. — М. :Стройиздат, 1991.— 45с.
2. Бафанова Е.П. Особенности архитектурно-конструктивного решения
основных сооружений рекреационно-досуговых комплексов (РДК)
[Текст] /Е.П. Бафанова// Архитектура. Геоэкологая. Экономика: сб. тр. аспирантов и магистрантов/ Нижегор. гос. гфхитектур.-строит. ун-т. -Н.Новгород,
2005. - 3 6с.
3. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных
условиях. М: МГИК, 1994. С. 42.
4.Основные факторы, оказывающие влияние на современные проекты
детских досугово-развлекательных центров [Електронний ресурс] / Талецкая Ю.А. // Урбанистика. – 2018. – № 4. – С. 9-21. - Режим доступу: https://enotabene.ru/urb/article_28108.html
ст. Бугайчук Н.М.
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Розвиток ідеї повноцінних вулиць для пішоходів і велосипедистів
Проектування і дизайн міського середовища для велосипедистів і
пішоходів є найважливішими аспектами будівництва міст майбутнього. Створення доступної пішохідної та велосипедної інфраструктури
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- одне з ключових завдань проектування і дизайну міського середовища. Якість нашої пішохідної інфраструктури та інфраструктури громадського транспорту зараз дуже низька. Ми живемо в епоху стрімких
соціальних і технологічних змін, і нам потрібно бути готовими відреагувати на них в процесі проектування повноцінних вулиць. Головна
ідея полягає в тому, що ми можемо робити вулиці екологічними і приносять соціальну і економічну користь. Багато міст почали рухатися в
бік повноцінних вулиць. Це передбачає зміни в плані проектів, тобто
в плані пішохідних переходів або автобусних зупинок, мостів, а також
програмних аспектів, які можуть стосуватися залученню дітей і стимулювання їх до піших прогулянок і їзді на велосипедах або змін в
поведінці. Ми повинні робити висновки з минулого досвіду.
Література:
1. https://архитекторы.рф
2. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
3. ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної
інфраструктури
“Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Бердянської ОТГ”
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Вплив міського середовища на повсякденне життя людей
Процеси перетворення людиною власного середовища проживання вже давно не можна розглядати як суто односторонні. Цілий ряд
комплексних наукових концепцій, а не тільки окремі роботи присвячені доказу того, що місто в сучасному світі виступає не тільки як особлива форма поселення, а й як складне соціокультурне формування,
що володіє безліччю властивостей, які роблять спосіб життя людей,
що проживають у міському середовищі, абсолютно особливим, а тому
постійно опиняються у фокусі соціологічного інтересу.
У світі продовжується урбанізація, міста повинні розвиватися таким чином, щоб негативні наслідки для глобальної стійкості були обмежені, в той час як добробут міських жителів підтримувався, тому
аналіз факторів, що впливають на це, є актуальним. [3, C.170-174]
Л. Вірт, дослідник феномену «міського способу життя», пов’язавши психологічні особливості та соціальні характеристики особистості
городянина і ввівши поняття «урбанізм» як синонім міського способу
життя. Він стверджував, що самі явні риси міського середовища (щільність і кількість населення, соціальна гетерогенність) впливають на
людину постійними і різноманітними способами. [1, C.15]
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В цілому теорія Вірта про вплив факторів навколишнього середовища на поведінку спирається на два ключових положення: 1)
міське середовище сприяє відчуженню, знеособлення і руйнування
міжособистісних контактів (люди стають апатичними); 2) велике місто
— джерело сильного стресу (внаслідок чого люди знову ж схильні до
апатичної поведінки).
Концепція Вірта була розвинена видатним психологом С. Мілграмом, переконаним, що специфічні особливості міського життя, підкреслені Л. Віртом, а раніше Г. Зіммелем, не здатні повністю пояснити
поведінку людини в місті.
Мілграм виділив наступні ключові відмінності в поведінкових практиках жителів великого і маленького міста:
- жителі мегаполісу схильні взаємодіяти через функціональні, сегментовані відносини;
- в умовах великого міста соціальні норми еволюціонували в бік
відчуженості, знеособленості, байдужості;
- пізнавальні здібностей жителя великого міста характеризуються
властивістю не впізнавати людей, з якими він стикається щодня, фільтрацією сенсорних подразників, пересиченістю, тягою до ексцентричності, вибірковістю у відповіді на прохання;
- жителі мегаполісу характеризуються обмеженістю соціальної та
моральної причетності до суспільного життя;
- умови життя у великому місті відрізняються недоліком соціальної відповідальності. [2, C.35-52]
Отже, велике сучасне місто-це радикальне штучне середовище, в значній мірі впливає на поведінку, психіку, мотивацію, звички.
Приклад впливу густонаселених міст на поведінку - «апатія спостерігають»: люди дивляться на людину, яка потребує допомоги, але не
виявляють бажання йому допомогти, оскільки у великих містах ми постійно бачимо байдужість до чужої проблеми інших людей, і виникає
феномен групового ігнорування. Присутність незліченної безлічі людей розпорошує відповідальність на всіх, а, значить, в результаті вона
не лежить ні на кому.
Література:
1. Вірт Л. Урбанізм як спосіб життя / / Соціальні та гуманітарні
науки.1997. №3.
2. Мілграм С. Експеримент в соціальній психології. Ч. 1. Людина у
великому місті.СПб., 2000.
3. Яровая В.А. Вплив архітектури міського середовища на психологію поведінки людини // Вісник ХДАДМ. 2009. № 4.
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Джентрифікація - процес ревіталізації маргіналізованих міських територій, який передбачає міграцію населення з вищим рівнем рівнем добробуту до цих територій. Головне питання роботи - чи є такий інструмент
у боротьбі з занепадом міських територій ефективним та, що не менш
важливо, етичним.
Джентрифікацію традиційно поділяють у три етапи:
1. Перший етап - передбачає заселення до громади висококваліфікованих молодих спеціалістів або студентів, що ще не мають високого рівня добробуту.
2. Другий етап - розселення представників верхнього ешелону середнього класу, яких приваблюють зміни, що їх вчинила перша міграційна
група.
3. Третій етап - заселення громади людьми з високим рівнем заробітної плати, що витісняють дві попередні групи через зростання цін на
житло та оренду.
Розглянемо переваги та недоліки цього процесу:
Перевагами джентрифікації можна вважати наступні явища:
1. Зниження рівня злочинності;
2. Підвищення платоспроможності місцевої громади та бізнесу.
Підвищення вартості житла та комерційних площин;
3. Підвищення соціального різноманіття;
4. Реабілітація власності з та без державного забезпечення, підвищення вірогідності подальшого інтенсивного розвитку територій.
До негативних наслідків джентрифікації відносяться:
1. Підвищення вартості оренди житла, населення з низьким рівнем
доходів вимушено шукати нове житло;
2. Психологічні наслідки втрати житла серед населення;
3. Міграція промисловості та малого бізнесу, що не може конкурувати з більш прибутковими підприємствами.
Очевидно те, що ефективність джентрифікації оцінюється по-різному, в залежності від політичних уподобань, рівня добробуту та освіти респондентів. Джентрифікація в українських містах неможлива до того часу,
поки не утвориться прошарок платоспроможного середнього класу, що
складатиме принаймні 50% від загальної кількості населення.
Література:
1. Р. Гласс - “Лондон: аспекти змінення”, 1964 р.;
2. Д.Д. Шліхтман, Д. Петч, М.Л. Гілл - “Джентрифікатор”, 2017 р.;
Р. Аткінсон, Г. Брідж - “Джентрифікація у громадському контексті: новий міський колоніалізм”, 2004 р.
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Озеленення вулиць і доріг
Наразі проблема озеленення вулиць і доріг в нашій країні досить поширена, згідно з Правилами утримань зелених насаджень рівень озеленення міських вулиць має бути не меншим 25%, а територій біля шкіл
– 45-50%. Проте неконтрольована хаотична забудова ущільнює місто.
Буває, що забудовники повністю ігнорують будь-які норми озеленення.
Серед нових будинків не знаходиться місця для відпочинку та рекреації,
а жителів часто фактично позбавляють чистого повітря, тіні й тиші.
Актуальність вибраної теми полягає в тому що якість життя людей в
місті великою мірою залежить від зелених просторів. Оскільки найчастіше люди ходять пішки, вулиці – це наші важливі щоденні шляхи. Вулицями ми гуляємо й у вихідні, якщо хочемо просто пройтися. Колись вулиці
проектувалися передусім для життя і прогулянок, пізніше акцент змістився в сторону проїжджої частини і пропускної здатності автівок.
Зелені насадження на вулицях, дорогах і площах мають забезпечувати
захист населення від шуму, пилу, вихлопних газів, покращувати мікроклімат, відповідати архітектурно-художнім вимогам і умовам безпеки руху (видимість руху транспортних засобів, пішоходів, засобів регулювання руху).
Асортимент порід зелених насаджень має відповідати місцевим грунтово-кліматичним умовам, володіти пилегазостійкістю, декоративністю.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України розглядає можливість внесення нових
змін до чинних будівельних норм, щодо обов’язкового проведення заходів з озеленення вулиць і доріг при їх новому будівництві, реконструкції
або капремонті. При проектуванні нових будівельних норм у міністерстві
вивчали досвід Німеччини, Нідерландів, Австрії та інших європейських
країн. Та к, наприклад, у німецькому Лейпцигу площі зелених насаджень
диференціюються в залежності від щільності забудови та норм озеленення в окремих районах міст.
Отже, підводячи підсумки ми бачимо що зелені насадження є важливим компонентом ландшафту міста та мають велике рекреаційне значення. Вони найбільш ефективно підтримують природний стан біосфери, нормалізуючи газовий режим і поліпшуючи хімічний стан атмосфери,
сприяють біологічному очищенню повітря і води, а також добре впливають на людину її психологічний стан.
Література:
1.https://hmarochos.kiev.ua/2017/07/20/legeni-megapolisiv-chomumistam-potribnizeleni- nasadzhennya/
2.http://tvoemisto.tv/blogs/yak_my_vtrachaiemo_miske_ozelenennya_i_
zaodno_yakist_zhyttya_95937.html#:~:text
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https://uprom.info/news/other/infrastruktura/ozelenennia-pryproektuvanni-vulytsi dorih-stane-obov-iazkovym/
ст. Кругленко М.С.
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На вулицях сучасного міста дедалі частіше можна зустріти людей,
які пересуваються за допомогою велосипедів, електросамокатів та моноколіс. Цей вид транспортних засобів відрізняється габаритами та
швидкісним режимом від тих транспортних засобів, що вже є учасниками
дорожнього руху - тому це наражає на небезпеку кермувальників. Пересування тротуарами також становить небезпеку, але здебільшого вже
для пішоходів (особливо дітей). Тому тема створення транспортної мережі призначеної для пересування на велосипедах набуває неабиякої
актуальністі.
Популярність цього виду транспорту пов’язана з загальною тенденцією на здоровий спосіб життя, а також, безумовно, з його зручністю та
легкодоступністю. Велосипедний транспорт є частиною транспортної,
містобудівної, екологічної політики, а також політики в галузі охорони
здоров’я та туризму. Крім того цей різновид транспорту є доповненням громадського пасажирського транспорту та дозволяє забезпечити
мобільність населення в межах міста або окремого його района. Особливу популярність велосипедний транспорт отримав в великих містах,
де завантаженість центру створює складнощі для проїзду і паркування
автомобілів. Саме тому правильно прокладені велосипедні маршрути
дозволяють отримати доступ населення до будь-якої точки міста не витрачаючи час у заторах.
В Україні наразі існує багато труднощів для комплексного розвитку
велосипедної інфраструктури, однак у багатьох великих містах є основи
для повноцінного впровадження в існуюче планування міст цієї інфраструктури. Впровадження велосипедного транспорту в сучасне планування міст сприятиме: зниженню рівеня забрудненості повітря, оздоровленню населення та підвищенню культурного рівня масової активності.
Література:
1. Наянова Т.А., Круглов Ю.В., Арзамасцева В.Ю.: Экологическая
составляющая в транспортной концепции развития г. Заречный // Сборник ПГУАС. – 2016. – С. 167-174.
Коростелева Н.В., Нестеренко Е.В. Развитие велоинфраструктуры
в городах как способ снижения негативного влияния транспортной системы на городскую среду // Вестник Волгоградского государственного
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Субурбанізація американських міст як наслідок популяризації
модерні стичного світогляду
Не дивлячись на лідерство США у сфері архітектурних інновацій,
американське суспільство ще у середині ХХ сторіччя зіткнулося з проблемою, що й досі не може вирішити - субурбанізацією. Субурбанізація
- процес міграції населення з міських територій з високою густотою до
приміських територій, що викликає розповзання міст, їх трансформацію з
міста до міської агломерації.
Актуальність роботи значна, бо процес субурбанізації, що продовжується вже щонайменше 70 років, не втрачає обертів, а навпаки, стає
ще більш агресивним.
У цій роботі субурбанізація розглядається виключно як негативне
явище, що з США розповсюдилося не тільки на розвинені країни, а й на ті,
що розвиваються. Які основні риси субурбанізації, та як саме цей процес
пов’язаний з модерністичним архітектурним світоглядом?
По-перше, серед рис субурбанізації є наступні явища:
1. Низька густота населення громади, району, так і міста в цілому;
2. Чітке розмежування функціональної наповненості територій,
об’єкти інфраструктури, необхідні громаді, знаходяться на великій відстані одне від одного.
3. Зменшення площі агрокультурних та природних територій, одночасне зростання площ міських територій.
Очевидно, що субурбанізована міська територія не здатна забезпечувати повноцінне функціонування розвиненого суспільства, бо не передбачає функціонального різноманіття [1].
По-друге, відправною точкою процесу субурбанізації вважається діяльність французького архітектора та теоретика Ле Корбюзьє. Саме він першим
адаптував ідеї англійського соціолога Е. Говарда, що пропонував тотальну
децентралізацію, з утворенням малих монофункціональних міст по всій території Великобританії [2]. Ле Корбюзьє представив американським проектувальникам привабливий образ ідеального міста [3], рухатися у якому варто
виключно автомобілем, не передбачаючи контакту людей ні в якому місці,
крім запроектованих ідеальних парків [4]. Цей образ, разом з укріпленням позицій США на світовій арені та розвитком капіталістичної економіки створив
так звану “американську мрію” - повсюдне приватне домоволодіння, розпад
традиційної громади та сильний особистісний індивідуалізм.
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Усюди на планеті спостерігається невпинний розвиток міст-мегаполісів, що веде до зміни і ускладнення зв’язків городян із місцем існування. Завдяки розвиненій інфраструктурі такі міста привертають увагу
багатьох приїжджих, адже надають більше можливостей для заробітку та
вищий рівень життя.
Чим більше людей та активніша їх взаємодія, тим краще для міста.
Збільшення кількості населення призводить до серйозних негативних
наслідків: екологічних, соціальних та економічних проблем. Загальне погіршення мікроклімату, насичення відкритих міських просторів хімічними
і механічними відходами виробництв, затори та транспортні колапси, високі ціни на нерухомість та велика конкуренція на ринку праці – мала
частина труднощів, з якими зустрічається житель мегаполісу.
Повна заборона або обмеження будівництва – це досить популярний метод боротьби із перенаселенням великих міст. Але працює він не
для всіх мегаполісів, адже великі міста роблять найбільший внесок в економіку країни і приваблюють безліч фахівців із сусідніх регіонів. Через
обмеження будівництва і, як наслідок, постійно зростаючих цін на житло,
вони не можуть дозволити собі переїзд. Так місто втрачає частину потенційних перспективних працівників і не може працювати максимально
ефективно. Альтернативою цього варіанту є адаптація старих виробничих зон для житлових комплексів або громадських центрів. Другий спосіб - розширити кордони міста. Таке рішення буде ефективним наряду з
паралельним покращенням сфери транспорту.
Вирішення проблеми перенаселення вимагає комплексного підходу
до ситуації. Головний споживач – це жителі, тому необхідно створити для
них комфортне середовище.
Література:
1. Кудрявцева М. Как крупные города противостоят перенаселению
[Електронний ресурс] / Маргарита Кудрявцева. – 2016. – Режим доступу
до ресурсу: http://news.nb.dp.ru/a/2016/08/18/Ponaehali_kak_krupnie_go.
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3. Перенаселення [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу
до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%
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Взаємозв’язок містобудівництва та ландшафтної архітектури
Проблема: В умовах глобальної екологічної кризи питання про гармонійний взаємозв’язку між розвитком міських процесів і збереженням
навколишнього середовища почав потребувати розробку нових підходів
у проектуванні, які спрямовані на поліпшення розвитку міста за рахунок
найбільш продуктивного використання природних ресурсів та оптимального розташування об’єктів проектування на місцевості, так і на збереження при цьому культурної спадщини, природного середовища і ландшафту місцевості. [1. Ст. 25-30]
Актуальність: Взаємозв’язок антропогенного і природного середовища з метою найбільш вигідного і сприятливого використання досі залишається однією з найважливіших тем у містобудівній галузі, але став
потребувати розширення та розробку додаткових вмінь та знань щодо
проектування міст.
Як наслідок з’явився термін «Ландшафтний урбанізм», де підхіди та
методи у проектуванні у містобудівної галузі зазнали деяких змін у пріоритетах у процесі проектування, оновлення знань й методів проектування,
почали виробляються нові методології та методики проектування містобудівних структур та відновлення вже порушених ландшафтних структур.
Яскравим прикладом втілення нових методів у містобудівному проектуванні - Центральний парк в Нью-Йорку Фредеріка Олмстед, створений
ним спільно з англійським архітектором Кальвертом Во. Його підхід у проектуванні спрямований на активне включення природнього середовища у
структуры міста на основі збереження і відтворення її природного біорізноманіття та гармонійного включення об’єктів в просторово-планувальну
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структуру міста, спрямованого на розвиток сусідніх територій. [2. Ст. 23]
Висновок: У ХХІ столітті необхідно та цілком можливо гармонійно
поєднати структуру міста та ландшафт.
Література :
1. Колін Еллард. Середовище проживання – 2005 р. – [cт. 25-30]
2. Смолицкая Т.А. Міський культурний ландшафт. – 2016- [ст. 23]
ст. Холодова Я.В.
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Наличие в городах зеленых насаждении является одним из наиболее
благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно
очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов,
препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что численность населения растет и людям требуются новые пространства для застройки – в
следствии чего территории городов растут, а леса исчезают. В результате
люди вынуждены жить в окружении бетона, стекла и железа, а дышать
им приходится загазованным воздухом - в таких условиях резко возрастает необходимость в зеленых зонах.
Зеленые насаждения выполняют эстетические и экологические
функции. Озеленение оживляет силуэт города и создает многообразие
цветовых оттенков, что эстетически приятно глазу человека. Пение птиц
и шелест листьев благоприятно влияет на психологическое состояние
человека и организует микроклимат. К экологическим функциям можно
отнести поглощение вредных веществ из атмосферы, уменьшение количества углекислого газа, ионизацию воздуха. Также растения способствуют увлажнению воздуха, образованию воздушных потоков и снижению
уровня шума в жилых районах.
Проблема отсутствия зеленых насаждений в городах в достаточной
мере может быть решена посредствам автоматизированных устройств
для посадки растений. Автоматизация процесса посадки позволит значительно уменьшить затраты как людской силы, так и времени. На сегодняшний день существует ряд иностранных устройств, приспособленных
для посадки растений в промышленных масштабах.
Подводя итог, роль зеленых насаждений в условиях городской среды
велика: они выполняют функции для поддержания здоровья людей в мегаполисах. Сегодня активно развивается отрасль инженерии, связанная
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с проектированием и созданием технических устройств для помощи в
посадки растений на городских территориях.
Список использованной дитературы:
1. Гостев В. Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. -М.:
Стройиздат, 1991.
2. Лунц Л. Б. Городское зеленое строительство. -М.: Стройиздат, 1974.
3. Горохов В. А. Городское зеленое строительство. -М.: Стройиздат,
1991.
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Етно-регіональні риси житлової забудови у надвеликих містах
У сучасному світі склалися принципи сталого розвитку територій міст
та інших населених пунктів. Важливим є врахування історичного досвіду
організації житлової забудови в містах з огляду на різні, зокрема, етнологічні та регіональні підходи в теорії та практиці містобудування. Поява
такої форми розселення як міста (великі міста-метрополії), призвела до
етнологічних наслідків людського суспільства, які необхідно було враховувати [1].
Низка факторів, що неухильно виходять на передній план, загострила колишні проблеми доцентрового розвитку, зокрема зростаючі міські
податки, зростаючі ціни на земельні ділянки, проблеми транспорту i
вантажних перевезень, a також приходять у занепад і старіючі внутрішні райони. Ці та інші сили прискорили відцентровий розвиток, який став
технічно можливим унаслідок застосування електроенергії, появи швидкісних засобів перевезення, автомобілів i телефонного зв’язку. Результатом стала поява міст-супутників i приміських районів, міських зон, які
стрімко розростаються і пов’язані кільцевими дорогами, що склалося в
єдине величезне місто [3]. Сільськогосподарські райони, які розташовані
між міськими центрами, зазвичай також зазнають урбанізації, унаслідок
чого утворюється мегаполіс. Північно-східний прибережний пояс СШA добре ілюструє цей процес. Гігантський мегаполіс простягнувся вздовж осі
завдовжки в 600 миль від Нью-Гемпшира на півдні до Віргінії на півночі,
охоплюючи 10 штатів, 117 графств, 32 міста чисельністю більше 500 тис.
жителів і включає до свого складу майже 1/5 всього населення СШA [2].
Отже, найбільш економічно розвиненим країнам світу властивий дуже
високий рівень просторової концентрації економічного життя, що призводить до формування великих зон майже суцільної урбанізації, населення
яких обчислюється десятками мільйонів осіб. Найбільші міста подібних
зон пов’язані між собою автомобільними та залізничними магістралями,
уздовж яких розташовані середні й малі міста. Вони формують у сукуп-
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ності гігантські поселення стрічкового типу, замикаються в єдину мережу
(з окремими вкрапленнями малоурбанізованних територій).
Література:
1. Ореховский П. А. Введение в теорию эволюции урбанизированных
территорий.
2. Форрестер Дж. Динамика развития города: монография.
3. Сардак С. Е. Життєвий цикл соціально-економічних систем.
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Миколаїв є давнім центром суднобудування. Тут були побудованi
унiкальнi крейсери, авiаносцi, китобiйнi бази, суховантажнi судна, рефрижератори, траулери, балкери. Одночасно розвивалося будiвництво
турбiн, дорожнiх машин, електротехнiчного та електронного обладнання,
кольорова металургiя, парфюмерна, легка та харчова промисловiсть. Загальна площа міських земель становить 25,3 тис. га. Загальна довжина
вулиць, проїздів та набережних – 960 км. Суднобудування – представлене в Миколаєві трьома найбільшими суднобудівними заводами, що
здатні будувати і поставляти кораблі будь-якого типу. Це підприємства
ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», ДП «Суднобудівний завод
імені 61 комунара» і ВАТ “Дамен Шип’ярдс Океан». Генеральний план м.
Миколаєва розроблений згідно з договором № 536-01-2003 від 11.08.2003
р. та додаткової угоди № 1-2006 від 07.06.2006 р. між Управлінням архітектурної діяльності Миколаївського міськвиконкому – замовником та
Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст
«ДІПРОМІСТО» – генеральним проектувальником. Закінчення терміну дії
попереднього генплану та корінні зміни в політичній, економічній, законодавчій і нормативній базі країни обумовили необхідність розробки нового
генерального плану м. Миколаєва. Урбосередовище цього приморського
міста сильно відрізняється від инших обласних центрів України, головним
чином вливом суднобудування. Аналіз цієї ситуації дає нові і цікаві факти
до проєктування і реконструхції морських міст.
Література:
1. Генеральний план м. Миколаєва [Електронний ресурс] https://
genplanmk.wordpress.com/test/
2. Баранцевич А. “Новый генплан Николаева грозит уничтожением
зеленых зон”[Електронний ресурс] https://nikcenter.org/newsItem/53880
“Урбаністика.гпроекти, спрямовані на підвищення рівня привабливості та комфорту. громадського простору.” Агенція розвитку Миколаєва [Електронний ресурс]
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Містобудівне проєктування новітніх житлових
комплексів екологічного типу
Житловий комплекс є сучасною формою організації суспільного середовища міста, в якій найбільш повно реалізуються потреби людини в житлі, роботі, відпочинку і спілкуванні. Проектування житлового комплексу нового типу
сприятиме підвищенню енергоефективності житлового сектору в Україні. А
пошук нових підходів у формуванні житлової забудови сприятиме позитивним змінам у підвищенні якості життя у сучасному місті. Актуальність теми
визначається важливістю визначення сенсу сучасних інноваційних пошуків,
використання альтернативних джерел енергії, які розвивають нестандартні
стратегії і методи формотворення в архітектурі житлових комплексів. Все ще
до кінця не розкритою темою проектування є реінновація районів в структурі
міста житловою забудовою. Однією з перспективних містоутворювальних
форм забудови - є забудова житлових комплексів. Якісна забудова житловими комплексами інтенсифікує використання міських територій і вдосконалює якість міського середовища. Одним з ефективних шляхів поліпшення
ситуації що склалася, може стати будівництво житлових комплексів нового
типу із реінноваційними технологіями що відповідатимуть потребам різних
соціальних категорій населення, об’єднають і органічно доповнять житлову,
робочу, розважальну, обслуговувальну та рекреаційну функцію.
Література:
1. Сапрыкина Н. А. Альтернативная архитектура с автономным энергообеспечением / Н. А. Сапрыкина// Известия вузов. Строительство. – 2000. – №
7/8. – С. 112-116.
2. Сапрыкина Н. А. Жилище нового поколения как интегрированная экологическая система / Н. А. Сапрыкина// Известия вузов. Строительство. –
2002. – № 5. – С. 112-115.
3. Сапрыкина Н. А. Потенциальные возможности использования экологических принципов проектирования в архитектуре / Н. А. Сапрыкина // Известия вузов. Строительство. – 2003. – № 9. – С. 129-134.
4. Оболенский Н. В. Архитектура и солнце / Н. В. Оболенский. – Москва :
Стройиздат, 1988. – 207 с.
5. Граник Ю. Г. Объемно-планировочные решения при формировании новых типов энергоэффективных жилых зданий / Ю. Г. Граник, А. А. Магай, В. С.
Беляев // Энергосбережение. – 2003. – № 4. – С. 78-81.
6. Граник Ю. Г. Конструкции наружных ограждений и инженерные системы в новых типах энергоэффективных жилых зданий / Ю. Г. Граник, А. А. Магай, В. С. Беляев // Энергосбережение. – 2003. – № 5. – С. 73-75.
7. Граник Ю. Г. Формирование новых типов энергоэффективных жилых зданий / Ю. Г. Граник, А. А. Магай, В.
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Сьогодні на тлі глобалізаційних процесів спостерігаємо також
тенденцію тяжіння до приватності. Культурні практики, спочатку зосереджені на урбанізації – себто «окультуренні» природи, все більше
змінюються в бік екологічної парадигми «повернення» до природи
як вона є. Співпраця культурного та екологічного, з одного боку, є
реакцією людства на стрімке наближення до прірви екологічних катастроф і техногенних поразок з метою уникнути передчасної смерті,
а з іншого – спробою подолати тотальне відчуття відчуженості, що
особливо загострилося з кінця ХІХ століття. Тобто великою мірою розуміння екології у широких колах опирається на усвідомлення певних екологічно безпечних акцій у межах загального топосу міста. Тут
можемо окреслити хоча б три загальні (але не вичерпні) тенденції:
1) поява персональних екологічних традицій: сортування побутового
сміття, часткова відмова від поліетилену та пластику, носіння штучного хутра, вегетаріанство, веганство та інші екотипи харчування. 2)
екологічне перепланування й організація фізичного та ментального
простору при збереженні урбаністичного стилю життя; 3) творення
нового, умовно неурбанізованого простору з максимальним наближенням до органічного життя у природі. Зростання кількості урбаністичних ініціатив спільно з розвитком екологічних суспільних дискурсів спонукає звертати увагу на простір як екологічну категорію. У
такому випадку розуміння комфорту набуває нового значення універсальності. найпоширенішими урбаністичними проєктами є облаштування міських просторів.
Література:
1. УРБАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ [Електронний
ресурс]
https://uaculture.org/texts/urbanistychni-tendencziyisuchasnoyi-ukrayiny
2. Детальний план території полігону твердих побутових відходів
та звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану [Електронний ресурс] https://khm.gov.ua/en/node/10932
3. Василенко І.А., Півоваров О.А., Трус І.М., Іванченко А.В. Урбоекологія / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. Іванченко
– Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с.
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Досвід і нові підходи у плануванні житлових районів з
організованим вивозом сміття
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Перспективи розвитку кишенькових парків в Україні за
закордонним прикладом
Жителі сучасних великих міст дуже гостро відчувають потребу в озеленених просторах. Шум і забруднення повітря негативно впливають на
фізичний і моральний стан людини, а недолік локальних громадських
просторів знижують комфорт мешканців. В умовах сучасного світу варто
особливу увагу приділяти екологічній проблемі, що активно відбивається в трендах урбаністики та містобудування: більше уваги приділяється
саме розумного підходу до формування безперервного зеленого простору міста і впровадження зелених острівців в закриті зони.
В українському законодавстві кишеньковий парк як зона озеленення
нині відсутній. Площа наших міських скверів становить зазвичай 0,5-2 га,
а площа парків досягає десятків, а то і тисяч га. Наприклад, найбільший
в Києві Голосіївський парк - це 4 521,29 га. Сам термін pocket park, або
vest pocket park на Заході з’явився ще в середині 1960-х. Міста в Європі,
США, Канаді почали ущільнюватися, вартість землі зростала, але навіть
в самій щільній забудові залишалися клаптики території, які були занадто
малі або незручні для зведення нової будівлі. І ось вимкнені з життя міста
пустирі почали поступово покращувати, перетворювати в зелені острівці,
а сьогодні цей процес поширився по всьому світу. Вони створюються для
забезпечення і процвітаючи біологічного життя в місті, зокрема, для забезпечення місць поселення птахів.
В роботі проаналізовано світовий досвід впровадження кишенькових
парків в структуру міста і їх позитивний вплив на біосферу. Розглянуто
найвідоміші і вдалі зразки кишенькових парків а також представлена перспектива застосування подібних способів озеленення в містах України.
Кишенькові парки - це проект, який гарантує екологічно сприятливе
майбутнє для міста а також раціональне використання простору в густо
населених пунктах.
Література:
1. How-To Guide for Creating Pocket Park and Greenpeace Projects/
Keep Indianapolis beautiful inc. [Електрон. ресурс]. - http://www.kibi. org/
pp_how-to.
2. Creating Mini-Parks for Increased Physical Activity/Nation recreation and
Park Association [Електрон. ресурс]. - https://www.nrpa.org/contentassets/f7
68428a39aa4035ae55b2aaff372617/pocket-parks.pdf
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Більшість політиків і дослідників згодні з тим, що урбанізація та
урбаністика на сьогоднішній день входить до числа найважливіших
тенденцій розвитку сучасного суспільства, які не можна недооцінювати. Урбаністика, зокрема, становить основу концепції сталого розвитку, прийнятої на міжнародному саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992 році:
сталий розвиток міст, керований розвиток урбанізаційних процесів
нерозривно пов’язане і, більш того, зумовлює сталий розвиток світу
в цілому.
Урбаністика створює одне з найбільших і найскладніших творінь
людства- - місто, яке на сьогоднішній день є головною ареною політичних, економічних, соціальних концептуально-ідеологічний механізмів,
що відбуваються в сучасному світі [1; 56]. Особливе значення міст
полягає в тому, що вони створюють умови для руху людства вперед.
Міста володіють величезними арсеналами інформації і є вузловими точками для формування глобального інформаційного простору
[2; 128]. Урбаністика знаючи та вивчаючи всі тонкощі даних зв’язків,
з’єднує різні сфери діяльності і тим самим створює найпотужніший в
світі концептуально-ідеологічний механізм, на перетині яких виникають точки зростання в політиці, культурі, науці і техніці. За рахунок
цього міста є виразниками найбільш істотних рис свого регіону: менталітету його жителів, традиційних занять, провідних галузей господарства, архітектури та іншого.
Виходячи з пропозицій, сформульованих на міжнародному рівні,
неодмінною умовою процесу сталого розвитку міст, є дотримання
балансу різних інтересів, які фокусуються урбанізаційних простором
[4; 28]. За допомогою урбаністики виконується координуюча функція,
об’єднуючи всі види діяльності, як місцевої влади, так і галузевих
структур управління так і окремих юридичних і фізичних осіб. Саме
координація діяльності в містах стає новим ресурсом влади і вимагає
освоєння нових видів діяльності в їх узгодженості на всіх рівнях.
Однак, незважаючи на багатий міжнародний і національний досвід вивчення проблем глобального управління і спроб урбаністики
в регулюванні процесу політичних, концептуально-ідеологічних механізмів за допомогою міста не завжди виявляються успішними [3;
234]. І це пов’язано, перш за все, зі стихійністю процесу зростання
міст і урбанізованих територій, а не з рівнем впливу урбаністики на
дані сфери.
Актуальними залишаються слова академіка H.H. Моїсеєва, що
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«ни о каком управлении не может быть и речи, потому что сложность
управляющего устройства растет вместе со сложностью управляемого устройства».
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Перелік літератури:
1. Глазычев В.А. Урбанистика. часть 1 – 2008.
2. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов.
— Москва, 2011
3. Замятин П.В., Тарасов Е.Н. Урбанистика как политический и
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ REVIT ТА AUTOCAD
На сьогодні існує безліч архітектурних програм, які використовують великі компанії для реалізації майбутніх проектів. В архітектурній
та інженерній діяльності від якості проектної документації залежить
точність та безпека будівельного об’єкта. Тому основним завданням
будь-якої проектної програми є не тільки створення креслеників чи 3D
моделі, але й ретельна та продумана деталізація всіх архітектурних і
конструктивних елементів будівлі.
Одними з найбільш відомих програм для реалізації проектних рішень є програми AutoCAD та Autodesk Revit, що мають з широкий перелік спеціальних інструментів. В цілому ці абсолютно різні продукти
виконують схожі функції, але основні принципи моделювання відрізняються принципово.
Основна відмінність полягає в тому, що AutoCAD - популярне комерційне програмне забезпечення для 2D- та 3D-САПР для створення базової геометрії, що відповідає реальним даним. Чудово підходить для створення креслеників з точними лініями, наприклад, для
деталей фасадів чи документації. Упродовж робочого процесу креслення здійснюється незалежне створення і редагування креслеників.
У Програму вбудовано підтримку файлів DWG.
Revit - це програмне забезпечення для реалізації BIM-технологій, інакше кажучи, це інформаційне моделювання будівель, яке реалізується з урахуванням реальних даних, коли створюються єдина
3D модель, зміни параметрів якої відображаються на всіх її проекціях,
а суміжні та пов’язані елементи автоматично оновлюються для збереження існуючих зв’язків. Программа надає можливість імпорту та
єкспорту файлів DWG і можливість автоматичного виконання різноманітних розрахунків та аналізування проекта на всіх стадіях проектування. Але Програму Revit підтримує тільки Windows операційна система, а AutoCAD підтримують обідві найбільш застосовувані: і Mac
і Windows.
Найчастіше AutoCAD більш популярний та зручний для конструкторів та інженерів-проектувальників, у той час, як Revit користується
великим успіхом у архітекторів і дизайнерів.
Література:
1. https://www.autodesk.ru/solutions/revit-vs-autocad
2. Ожигін Д. Робота з параметричними компонентами в Autodesk
Revit [Електронний ресурс] / Денис Ожигін. – 2006. – Режим доступу
до ресурсу: https://sapr.ru/article/17307.
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Людина за формою навчилася розрізняти предмети, що її оточують.
Саме форма цікавить людей, але цей інтерес може бути життєвою необхідністю, а може бути викликаний красою форми.
Появі відчуття краси та гармонії сприяє форма, в основі побудови якої
є поєднання законів пропорцій золотого перетину та симетрії. Тому що ціле
- це завжди кілька частин, а між частинами закладено певне геометричне
відношення як одна до одної, так і до об’єкту в цілому, тому принцип пропорцій золотого перетину можна вважати вищим проявом структурної і функціональної досконалості взаємозалежності між цілим та його частинами.
«Золоті фігури», що мають в основі своєї будови пропорції «золотого
перетину», стали дуже популярні та запозичуються мистецтвом, наукою,
природою та архітектурою. Розрізняють «золотий прямокутник», «золотий трикутник», «золотий кубоід», а також у зірчастому п’ятикутнику «Золотим прямокутником» називають прямокутник із відношенням сторін,
що коливається близько ірраціонального значення 1.61803398875. Також, якщо відділити від такого прямокутника квадрат, то залишиться золотий прямокутник», цю операцію можна повторювати знову та знову до
нескінченності. А також, якщо послідовно відсікати від «золотих прямокутників» квадрати до нескінченності, кожен раз поєднуючи протилежні
точки чвертю кола, то можна отримати досить витончену криву. Першим
цю закономірність відкрив давньогрецький вчений Архімед, ім’я якого
вона і носить. Він же визначив і математичне рівняння цієї спіралі. Широкого застосування «спіраль Архімеда» віднайшла в техніці.
Поняття «Золотого трикутника» має у своїй суті будови рівнобічний
трикутник, у якого відношення довжини бічної сторони до довжини основи дорівнює 1.618.
«Золотим кубоідом» називають прямокутний паралелепіпед з ребрами, довжини яких дорівнюють відповідно 1.618, 1 та 0.618.
Ще однією цікавою фігурою, що підкоряється «золотим» пропорціям,
пентаграма, ще її називають зірчастим п’ятикутником. Особливістю такого п’ятикутника є те, що кожна з п’яти ліній, що складають цю фігуру,
ділить іншу відносно пропорцій «золотого перетину», а кінці зірки є «золотими трикутниками». Якщо усередині п’ятикутника продовжити будувати
п’ятикутники, то ця особливість буде зберігатися. Учні Піфагора обрали
п’ятикутну зірку в якості талісмана, щоб вона оберігала їх здоров’я, а також слугувала талісманом та розпізнавальним знаком.
Отже, саме «золотий перетин» та «золоті фігури» надають не лише
естетичну, а й функціональну користь, їх властивості стають у нагоді у
сферіх науки та мистецтва.

ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН У ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМАХ

секція

7

188
ст. Герасименко Л. В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. техн. наук, доцент Герасименко В.В.

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОЛІГОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В 3D MAX
Моделювання це творчий процесс. Одним з елементів моделювання в 3D MAX э полігональне моделювання.
Полігони є мінімальними площинами сукупність та взаємозв’язок
між якими створює поверхню 3d моделі. Полігони, частіше, мають прямокутну форму і складаються з вершин, ребер та площини. Управління даними елементами дозволяє отримати різні складні форми
поверхонь об’єктів. В 3D MAX є можливість переводу параметричних
об’єктів в полігональні, до яких можна застосовувати модифікатори,
або працювати з субоб’єктами. Для управляння субоб’єктами використовують нормалі які уявляють собою вектори. Вони дають можливість бачити зовнішню або внутрішню сторону полігону. Нормалі
також використовують у ігрових симуляція для визначення зіткнень
між об’єктами. Усі моделі які редагуються дають можливість працювати з субоб’єктами. Вони можуть бути обрані та трансформовані як
звичайні об’єкти.
Для редагування геометрії об’єктів використовують модифікатори. Вони уявляють собою функції які можна застосувати до об’єкта.
Модифікатори дозволяють додавати параметри до об’єктів і використовуються для різних типів моделювання: геометрії, властивостей,
анімації та інш. До об’єкта може бути застосовано декілька модифікаторів. На використання модифікаторів впливають зміни топології
об’єктів.
Під час роботи з полігонами слід звертати увагу на їх кількість.
Не для всіх об’єктів є необхідність задавати велику їх кількість. Для
точного моделювання застосовуються високополігональне моделювання. Кількість полігонів також впливає на різні ефекти при анімації
тому даний параметр є важливим при створенні різних форм. Для низкополігональної моделі використовують дроблення полігонів на окремих ділянках, що дає можливість не допустити ефекту деформації
або розриву поверхні які виникають часто для високополігональних
моделей.
Полігональне моделювання це гнучкий спосіб моделювання, для
якого існує велика кількість модифікаторів, а також плагінів і скриптів
які значно спрощують редагування поверхонь об’єктів. Також для
полігонів є можливість редагування об’єктів вручну. Сумісне використання способів редагування об’єктів дозволяють отримати поверхні
будь-якої складності.
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Проблема. Деякі дизайнери інтер’єрів не дотримуються основних законів ергономіки. З цієї причини здоров’я людини може бути під загрозою.
Тому на допомогу приходить наука ергономіка.
Актуальність. У сучасному світі неможливо уявити проектування
приміщень без урахування будь-яких нюансів і законів ергономіки, які забезпечують комфортне і безпечне проведення часу людини.
На даний момент ергономіка займає передові позиції в проектуванні
дизайну різних приміщень, меблів. Ергономіка враховує всі нюанси: відстань між кожним компонентом інтер’єру, кут нахилу спинки вашого дивана, пропорційні співвідношення між об’єктами і багато іншого, щоб забезпечити вам здоровий, а найголовніше безпечний відпочинок. Її девіз
- комфорт, безпека, зручність переміщення. Сучасна вітальня - не тільки
місце, для відпочинку всією сім’єю, з друзями, але і вельми багатофункціональний простір. Розглянемо основні закони ергономіки на прикладі
вітальні в квартирі: відстань між входом і об’єктом навпроти нього повинно бути не менше 1,5-2 м, між об’єктами повинна бути вільна прохідна
зона, зручні меблі, відстань між диваном і наприклад, журнальним столиком повинна бути 40-50 см, відстань від телевізора до дивана повинна
дорівнювати трьом діагоналям телевізора, важливим моментом є висота
телевізора, центр його повинен бути трохи нижче або на висоті наших
очей, така ж ситуація і с картинами. Практично жодна вітальня не обходиться без затишного м’якого дивана. При виборі підходящої моделі,
враховуйте свої звички і кількість проживаючих осіб. Для двох осіб приймають ширину дивана 175 см, а для прийому гостей - від 210 см. Глибина
сидіння становить 60 см.
Новизна. Полягає в розробці автором відповідної типологічної моделі
вітальні. Системний підхід дозволяє виявити в результаті не лише основні формотворчі чинники, але і намітити головні напрями перспективного
розвитку приміщень даного типу будівель, організувати простір так, щоб
він став зручним для кожної людини.
Вклад автора. Була змодельована вітальня з урахуванням деяких законів ергономіки.
Отже, дотримання рекомендацій і правил ергономіки дозволяє створити по-справжньому красивий і комфортний інтер’єр, який буде радувати ваше око і змушувати відчувати себе в безпеці.
Список джерел:
Джуліус Панеро Основи ергономіки. Людина, простір, інтер’єр. Довідник по проектним нормам – 2006 г – с.133
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ
ПРИМІЩЕНЬ В REVIT
Проблема. Багато людей хочуть мати гарний, стильний, сучасний інтер’єр. Для цього використовують різноманітні дерев’яні матеріали, фарби, шпалери. Зараз в моді навіть штукатурка. Але для того щоб створити
такий інтер’єр треба це все порахувати для та підібрати матеріали по
бюджету замовника. Та за мінімальні кошти створити дорогий інтер’єр.
Актуальність. У наш час замовники стали дуже вибагливими, їм потрібно щоб квартира була за меншими витратами сучасна, щоб із недорогих матеріалів квартира мала вид дорогої та стильної, або ж просто
потрібно попасти у бюджет. Розрахунки виконують у різних програмах.
На сьогоднішній час для створення BIM моделі використовують програму Autodesk Revit в якій можна не тільки змоделювати, а ще й виконати
різні розрахунки по цьому приміщенню. Розглянемо на прикладі готової
вітальні. Ми маємо такі матеріали, як фактурна декоративна штукатурка
та фарбу двох кольорів – пастельно сіру і темно сіру. Треба розрахувати
кожний матеріал для того, щоб потім зрозуміти де можна взяти більше
фарби або штукатурки, або взагалі використати інший матеріал. Для цього використовують розрахункові та звичайні параметри. В розрахункових
вводять формули за якими автоматизується процес і вони працюють на
основі звичайних. Наприклад у нас є штукатурка і фарба в специфікації
встановлюють розрахункові параметри які потрібні та задають свої. Потім
по результатам розрахунку користувач вирішує, де можна замінити один
матеріал на інший для рішення бюджетних задач при цьому не «зіпсувавши» інтер’єр.
Новизна. Розроблені таблиці для автоматизованого процесу підрахунку матеріалів обробки матеріалів для вітальні, та подальшого вдосконалення інтер’єру в залежності від бюджету.
Вклад автора. Розроблена модель приміщення, складені таблиці які
в автоматичному режимі дозволяють проводити розрахунок кількості матеріалів.
Висновок. У ході дослідження ми виявили, що підрахунок обробки є
важливою частиною для складання кошторису проведенні робот по дизайну інтер’єру. Процеси розрахунку на даний момент можна автоматизуються за допомогою “Dynamo”.
Список джерел:
Джеймс Вандезанд, Фил Рид, Эдди Кригел «Autodesk Revit Architecture
2013-2014» ДМК-Пресс, 2013 год, 328 стр
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Проблема. Технологія CAD за допомогою якої раніше робили креслення та моделювання не тільки в будівельній галузі, але й у машинобудівельній, концептуально застаріла, людям завжди хочеться спростити
важкі та довгі процеси і зробити їх якомога швидше, саме тому на заміну
почали винаходити щось нове.
Актуальність. Проектування та моделювання за допомогою Revit
є дуже популярним та прогресивним методом проектування не тільки в
Україні, а й в усьому світі. Він дозволяє підвищити ефективність і точність
протягом усього життєвого циклу проекту, від концептуального проектування, візуалізації та аналізу до виготовлення і будівництва. На заміну технології CAD у будівельній галузі почали використовувати технології BIM
(Building Information Modeling), тобто створюється реальна модель будівлі,
конструкції. На відміну від CAD ця модель не є лише набором ліній, а й
має якусь визначеність і фізичні властивості, тобто модель яка несе в собі
інформацію.
На прикладі залізобетонної балки можна розглянути те, що армувати
та потім робити розрахунки, складати специфікації та розраховувати витрати матеріалів до цієї балки набагато легше. Модель пов’язана з усіма
специфікаціями, якщо змінюють геометрію або якийсь із параметрів, то
виконується зміна усюди, та самому нічого виправляти не потрібно. У цьому випадку зменшуються похибки які обумовлені «людським» фактором.
Новизна. Використання залежностей для розрахунку витрат матеріалів в Revit.
Внесок автора. Визначені основні вимоги при моделюванні залізобетонної конструкції та її армування. Складені специфікації і відомості які
включають всі типи елементів, що застосовуються в проекті і вони заповнюються автоматично.
Висновок. В ході дослідження був виявлений основний порядок дій
для моделювання залізобетонної конструкції, що дозволить в подальшому економити час на створення таких конструкцій. Дуже важливо вивчати
BIM технології та програми які з ними працюють, такі як Revit. По всьому
світу вже давно працюють та моделюють за допомогою цієї технології, і
якщо ми хочемо займатися конструюванням та моделюванням по всьому
світу то нам необхідно вміти працювати з BIM.
Список джерел:
1. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/channel/
UCV400fVbYbvq9qKv4k1dYTA
2. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/channel/
UCXk4e0CPw1SVzlYkbXDEfbw
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ ФЕРМИ В REVIT
В сучасному світі, люди винаходять щось, що допоможе їм прикладати менше фізичної сили і зробити так, щоб машини робили за
них більшу частину роботи, саме тому технологія CAD за допомогою
якої раніше робили креслення та моделювання вже застаріла.
На заміну технології CAD у будівельній галузі почали використовувати технології BIM, Building Information Modeling. Під час CAD проектування робота ведеться з двовимірними моделями (план, фасад
розріз та інш.) та окремо технічною документацією (специфікація,
експлікація, відомості матеріалів та інш.). BIM проектування значно
відрізняється від цих видів проектних робіт. Відмінність в тому що збір
і обробка даних про архітектурно-планувальних, конструктивних, економічних, технологічних, експлуатаційних характеристиках об’єкта,
об’єднаних в єдиному інформаційному полі (BIM - моделі). Всі дані,
закладені в інформаційну модель об’єкта, пов’язані між собою і взаємозалежні.
Автором була змодельована металева ферма. При цьому елементи каркаса відразу реалізувалися як компоненти електронної бібліотеки з усіма характеристиками даного типу металевого профілю по
стандарту. У властивостях таких елементів були відображені геометричні характеристики поперечного перерізу, моменти інерції і моменти опору щодо головних осей перерізу, довжина і багато іншого. Тут
же можна задати марку сталі, привласнити даному типу маркування,
виробника, вартість та інше. Вся ця інформація потім автоматично використовується в специфікаціях. Створюючи з бібліотечних елементів
каркас будівлі, ми автоматично створюємо і розрахункову схему. Надалі необхідно лише задати тип сполучення в вузлах (жорстке, шарнірне), типи опор, тип роботи елементів в конструкції, тут же можна
прикласти всі діючі на будівлю навантаження.
Висновок. В процесі побудови був виявлений основний порядок
дій для моделювання металевої ферми, що дозволить в подальшому
економити час на моделювання та розрахунок витрат матеріалів таких конструкцій.
Список джерел:
1. [Электронный ресурс]
URL: http://www.сапр-гсх.рф/index/
modelirovanie_karkasnoj_konstrukcii/0-6
2. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/channel/
UCXk4e0CPw1SVzlYkbXDEfbw

харків

193
ст. Холодова Я.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. техн. наук, доцент Кравченко Ю.П.

Динамічні будинки – новий щабель розвитку архітектурного мистецтва, своєрідна філософія, що міняє наш погляд на зовнішній вигляд
міст.
Сучасна архітектура рухається до абсолютної концепції, прагнучи до
динаміки, трансформації, образних змін. Динамічна архітектура має нову
«розмірність» – рухомість у просторі та часі, знаходячи відображення у
відповідних архітектурних об’ємах, що трансформуються та у поверхнях
фасадів суспільних будинків.
Одним з основних методів створення динамічної архітектури є трансформація. Трансформація – метод зміни форми, що визначається динамікою та рухом, перетворенням повним або частковим конструкцій і
фасаду будинку
В останнє десятиріччя динамічна архітектура все частіше знаходить
своє втілення в будинках суспільного призначення, особливо в області застосування трансформації фасадів. Такі будинки все частіше з’являються
в архітектурній і будівельній практиці і мають досить високу інвестиційну
привабливість. Підвищенню попиту на архітектуру суспільних будинків,
що трансформується, сприяє науково-технічний прогрес, що відбувається в суспільстві, динаміка соціальної, політичної та економічної сфер, що
ставить перед сучасним архітектурним проектуванням наступні глобальні завдання:
- формування унікальних естетичних форм та ергономічних внутрішніх просторів у нерозривній єдності й у взаємозв’язку з міським середовищем;
- розв’язання актуальних задач повсякденної життєдіяльності та зниження гострої ресурсної потреби на окремих територіях;
- урахування принципів екологізації та сталого розвитку суспільства.
У процесі вирішення актуальних на сьогоднішній день задач, використовуючи методи трансформації фасадних рішень (трансформація зовнішніх конструкцій, що обгороджують і трансформація об’єму), архітектори створюють унікальні архітектурно-конструктивні розв’язання.
Список джерел:
1. Динамічна архітектура – Новый Глобальный Стиль для Архитектуры и Городского Дизайна [Электронный ресурс] // Хитека: Копилка знаний и идей по развитию архитектуры и автоматизации проектирования.
– 2019. – URL: http://www.hiteca/2011/10/blog-post_04.html
2. Трансформації фасадів [Электронный ресурс] // Хитека Копилка
знаний и идей по развитию архитектуры и автоматизации проектирования – 2019. – URL:http://www.hiteca/2013/02/parametrica.html
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ВАЖЛИВІСТЬ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В ІНЖЕНЕРІЇ
Наш світ розвивається з великою швидкістю. Суспільство теперішнього світу дуже відрізняється від суспільства 10, 20, 30 років тому назад. Цей
розвиток є характерним у всіх можливих галузях, зокрема і в інженерії.
Метою дослідження є висвітлення загального сенсу поняття «прикладна геометрія».
Прикладна геометрія створює науково-технічну базу для моделювання різних об’єктів. Зв’язок інженерії та прикладної геометрії дуже тісний,
щільний. Їх спектр досить широкий: кораблебудування, авіабудування,
космічна галузь, медицина, архітектура, тощо. Загалом інженерія складається з багатьох ланок наук, бо все залежить одне від одного, і виключення якоїсь із ланок неможливе. Однією з таких самих наук є прикладна
геометрія, навіть більше - вона є основою інженерії і не тільки.
Наша повсякденність складається з застосування прикладної геометрії та технічного її використання у рішенні повсякденних проектних питань. Прикладна геометрія є наукою, яка вивчає закономірності геометрії
будь - якої форми, що зустрічається в просторі, що нас оточує і де ми
перебуваємо протягом життя.
Найпростішою геометричною фігурою є точка, з інженерного погляду наших прадавніх родичів цією точкою може стати звичайний камінь
як засіб для полювання. Або, наприклад, дві точки - спис, перекладина,
чи багато чого іншого, що набуває змісту, коли це застосовують. Все, що
нас оточує - інженерія. Прості та складні фігури, які утворили об’єкти, що
сприймаються нами як будівлі, різні механічні та електричні пристрої:
автомобіль, ракета, телефон, вантажівка, телевізор, пральна машина,
годинник. Люди з самого народження відкривають для себе ці поняття.
З подальшим розвитком, навчаючись збирати геометричні форми у різні
конструкції, ми вчимось чомусь новому, відкриваємо для себе світ нових
можливостей. Фігури, конструкції з фігур, далі ціла система конструкцій, і
ми вже маємо не просто знаряддя для розваги, праці чи захисту, а більш
розвинуті прилади та механізми.
Отже, людина з давніх-давен навчилась використовувати знання
геометрії задля своїх потреб, й до сьогодні та сама геометрія дозволяє
розв’язувати практичні питання. Неможливо спроектувати будівлю без
знання прикладної геометрії; неможливо сконструювати літак без точних
розмірів і візуального уявлення, з яких фігур він складається. Важливість
прикладної геометрії в інженерії в тому, що вона є опорою, основою, від
якої людина відштовхується, створюючи щось нове та повторюючи старе. Наша сучасність неможлива без інженерії, а інженерія неможлива без
прикладної геометрії.
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Процеси урбанізації мають значний вплив на організацію життєдіяльності
міста, вимагаючи трансформації підходів до планування, розвитку і підтримки
функціонування рекреаційного простору, де проживають люди. Зараз міста настільки сильно адаптовані під потреби населення, що зелених зон стає все менше і менше в межах міської забудови.
Як відомо, багато факторів життєдіяльності безпосередньо залежать
від якості і кількості міських рекреаційних просторів. Наприклад, температура повітря влітку піднімається набагато вище, якщо більша частина
міста складається з каменю і бетону.
Проблема озеленення міст вже давно потрапила в поле зору дослідників, і вирішити її виявилося не так просто - міста продовжують розширюватися. Однак у світовій практиці вже було знайдено кілька якісних
прикладів озеленення міського середовища.
В Європі приділяється велика увага озелененню історичних центрів шляхом
реконструкції та зменшенню щільності житлового фонду забудованих районів.
Спочатку зноситься малоцінний житловий фонд. Створені простори, озеленені
ділянки об’єднуються в бульвари. Ще один варіант створення бульвару - це використання під озеленення житлової вулиці з неінтенсивним транспортним рухом.
Вулиця перетворюється в пішохідну та стає бульваром з місцевими проїздами.
У практиці озеленення міст великий успіх мають сади і сквери, влаштовані
на платформах підземних гаражів. В Європі розроблена система садів на даху,
яка забезпечує найоптимальніші умови для росту рослин. Також, намагаючись в
будь-якій мірі компенсувати недолік зелені в містах, архітектори створюють «зелені оази» високо над землею - в лоджіях, на балконах і терасах.
У сучасній практиці озеленення міст застосовуються деякі специфічні прийоми формування геометрії мікроландшафтів. Це застосування вертикального
озеленення рослинами, підвісного озеленення, зелених островів в покритті тротуарів. Переносні сади являють собою композиції з декоративних ваз. Їх особливість
полягає в тому, що місце розміщення і композиція можуть бути легко змінені в
залежності від призначення. Такі мобільні елементи вносять різноманітність до
таких місцин, де немає можливостей постійного озеленення.
У висновку важливо відзначити, що правильно сформована геометрія різноманітних зон в межах зони проживання людини має величезне значення в житті
і функціонуванні міст.
Література:
1. https://kolybanov.livejournal.com/6363081.html
2. http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/jevropejskj-dosvdzelenogo-blagoustroju-33866
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРИРОДНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ПОДРІБНЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ
ПОВЕРХНІ ДІАГРАМОЮ ВОРОНОГО
Пропонований до розгляду метод «природної кластеризації» виконується на фазовому просторі індикаторів. Використовувані терміни «водорозподіл», «річковий басейн», що відображають топологічні властивості
рельєфу, початково застосовувалися в моделях масштабування рельєфу в
геофізичних дослідженнях, що реалізуються геодезистами та фіксуються у
досяжний формат інформації методом використання проекцій з числовими
позначками. Якщо розглядати земну поверхню, то логічно до кластерів відносити «озерні басейни» для певного обраного рівня висоти поверхні «озера».
Межі перевернутих кластерів проходять по «водорозподілам». Обираючи
різні рівні поверхні «озер» можливо отримувати не тільки різну кількість кластерів, але і різні рівні їх розподілу в фазовому просторі, зберігаючи при цьому топологічну пов’язність об’єктів одного кластера.
Розробка алгоритму виокремлення ліній «водорозподілів» на базі полігонів Вороного розбивають простір безлічі точок локальних мінімумів висот
рельєфу. Було сформульовано твердження про існування фрагментів ліній
«водорозподілу» між локальними мінімумами висот. Математичні установки
виникають у зв’язку з можливістю розглядати в якості представників кластерів
точки локальних мінімумів, тобто об’єкти породжують майданні «озера», майданні кордони яких розмиває нечіткий фронт «водорозподілу», що породжує
різні варіативні можливості тлумачення поділу кластерів, зокрема, і шляхом
залучення механізмів використання нечітких множин. Діаграма Вороного кінцевою безліччю точок S на площині являє собою таке розбиття площини, при
якому кожна область цього розбиття утворює безліч точок, більш близьких
до одного з елементів безлічі S, ніж до будь-якого іншого елементу множини.
Природні кластери, що утворюються на поверхні рельєфу, зберігають свою
топологічну структуру, індуковану відповідною діаграмою Вороного для точок
відповідних локальних мінімумів висот рельєфу.
Зростання інтересу до природної кластеризації пов’язане, в першу чергу,
з перенесенням напрацьованих результатів на простори більшої розмірності,
та з необхідністю надалі досліджувати та автоматизовано обробляти велику
кількість інформації.
Література:
1. P. Berkhin, Survey of Clustering Data Mining Techniques, Accrue Software, 2018.
2. COMPACT — Comparative Package for Clustering Assessment. A free Matlab
package, 2006.
3. G.F. Voronoi. Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie de
formes quadratiques (фр.) // Journal für die reine und angewandte Mathematik. — 2008
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Елементи архітектурного декору є невід’ємною частиною класичного
фасаду будівель. Особливо яскраво вони присутні на історичних будівлях, але і сучасна архітектура Харкова ілюструє взаємозв’язок минулого з сьогоденням, коли демонструє декоративні переходи від конструктивних елементів даху, колон та арок до лаконічної величі фасаду, що
особливо простежується в новітній забудові центральних районів нашого
міста. Вони прикрашають, роблять стіни негладкими, рельєфними та
конструюються із знайомих геометру та архітектору елементів, що називають архітектурними обломами.
Класичні архітектурні форми, що є комбінацією елементів, які в геометрії
носять назву «обломи», було створено ще в Стародавній Греції як складові
частини карнизів, капітелей, колон, їх баз та інших елементів. В Україні їх
дуже часто використовували у класицизмі та навіть у радянській архітектурі.
Метою цієї роботи є виявлення та аналіз форми архітектурних обломів на будівлях Харкова, а саме на вулиці Сумській.
Архітектурні обломи — це профілі поперечних розрізів пластичних
архітектурних деталей — гуртів, які є складовими елементами архітектурних колонних ордерів чи самостійним декором. Усі обломи поділяються
на прості і складні, прямолінійні і криволінійні, а також прямі і зворотні.
Розглянувши будівлю на вулиці Сумскій, 48, бачимо, що в ахітектурному декорі головного корпусу нашого ВУЗУ наявні та переважають такі
сполуки декору фасадів, як гусьок прямий. Цей облом відноситься до
складних, він складається із сполуки опуклої нижньої та увігнутої верхньої дуг однакових радіусів заокруглення. На будівлі за адресою вул.
Сумська, 52, можна побачити скоцію та полувал. Скоція - це асиметричний архітектурний облом з увігнутим профілем, що є результатом сполучення двох дуг різного радіуса, де нижня дуга вдвічі більша від верхньої.
Полувал – це архітектурний облом, який утворює виступ у формі півкола.
На Сумській 54, можна побачити «каблучок прямий». Цей елемент відноситься до складних, він є результатом сполуки увігнутої нижньої та
опуклої верхньої дуг, що мають однаковий радіус заокруглення.
Отже, було проаналізовано три будівлі на вулиці Сумскій, м. Харків.
Після проведеного аналізу можна зробити висновок, що найпопулярнішими формами обломів на вишукуваних об’єктах споруд є каблучок прямий
та гусьок прямий.
Література
1. Поняття архітектурного облому [Електронний ресурс] : [Вебсайт].- Режим доступу: http://arhitectura.org.ua/ponyattya-arhitekturnohooblomu.html (дата звернення 9.11.2020)
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ В
ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
Геометрія та мистецтво пов’язані з давніх часів. Математика та, зокрема
геометрія, є невід’ємною складовою образотворчості та архітектури.
Метою вишукування є дослідження взаємозв’язку геометричних форм
та класичних видів мистецтва на прикладі симетрії.
Геометрія і мистецтво нерозривно пов’язані. І для геометрії і для мистецтва характерними є краса і гармонія. З найдавніших часів в основі творінь
людей лежать правильні геометричні фігури - квадрат, коло, піраміда і т.п..
Симетричним, правильним фігурам надається перевага. При створенні
творів мистецтва за зразок обираються різні пропорції різні пропорції.
Повторюваність лежить не тільки в природі будівельної конструкції, а й
в самій конструкції природи. Просторова симетрія підпорядковує собі більшу
частину предметного світу, що створила людина. Меблі, одяг, домашнє начиння, знаряддя праці та прикраси - все містить у своїй суті основи гармонії
та симетрії. Бордюри в архітектурних і скульптурних творах, орнаменти в прикладному мистецтві, - все це приклади симетрії.
Дзеркальна симетрія або відображення - це тип симетрії, при якому
будь-яка точка переходить в симетричну їй точку відносно площини симетрії фігури.. Наприклад, циліндр і конус симетричні відносно будь-якій площині, що проходить через їх вісь, а куб симетричний відносно площини, що
проходить через його діагональ. Даний вид симетрії яскраво проявляється в
архітектурі і мистецтві. Симетрія об’єднує композицію. Дзеркальна симетрія
широко зустрічається в творах мистецтва примітивних цивілізацій і в стародавньому живопису.
Радіальній симетрії підкоряються такі геометричні об’єкти, як коло, куля,
циліндр або конус. Променева симетрія переважає в декоративному мистецтві: прикладному і монументальному, що пов’язані з архітектурою.
Архітектура - монументальний вид мистецтва, метою якого є створення
споруд і будівель, необхідних для життя і діяльності людства, що відповідають
утилітарним і духовним потребам людей. Будь-який пам’ятник архітектури є
тим або іншим поєднання простих геометричних об’єктів. Призма, піраміда,
конус, частина кулі, паралелепіпед та правильні багатогранники є перехідною
формою між прямокутниками і колами.
Можна зробити однозначний висновок, що в архітектурі кожної з цих
форм проглядаються ті чи інші геометричні особливості, що підкоряються
тим чи іншим геометричним законам. Ознайомившись із законами симетрії, я
побачила, що пам’ятники архітектури і живопису, що отримали широку популярність як зразки пропорційності і гармонії, буквально пронизані математикою, чисельними розрахунками і геометрією.
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Вивчення нарисної геометрії - це знайомство з геометричним моделюванням. Оскільки моделювання - це інструмент роботи з інформацією,
то, вивчаючи курс нарисної геометрії, студенти знайомляться з методами
обробки інформації.
При моделюванні об’єкта, технічної системи або технологічного процесу виключаються з розгляду несуттєві для цієї моделі властивості або
ознаки. Наприклад, схожа задача виникає при отриманні геометричної
інформації про тривимірний об’єкт на основі інформації фотографічного
зображення або ескізу. При цьому можна сказати, що в n-вимірному просторі параметрів деякого об’єкту, системи або процесу деякі параметри
недосяжні для вимірювання або несуттєві для цієї моделі. Тому виникає
необхідність перетворення n-мірного простору параметрів деякого об’єкта,
системи або процесу в простір з іншого розмірністю. При геометричному
моделюванні в нарисній геометрії таке перетворення виконується операцією проектування. Нарисна геометрія дозволяє аналізувати складні взаємозв’язки в навколишньому світі. Тому можна сказати, що геометричне моделювання описує навколишню дійсність через геометричні образи.
Комп’ютерне тривимірне моделювання - це варіант геометричного моделювання, який знайшов широке застосування на практиці. Реалізація
завдання на комп’ютері у вигляді 3D моделі математично значно складніше і більш громіздке, ніж при класичному вирішенні методами нарисної геометрії. Однак значний резерв обчислювальних ресурсів сучасної комп’ютерної техніки дозволяє більшу частину рутинних обчислень перекласти
на комп’ютерний процесор. Це дозволяє звільнити людину від монотонної
праці і дає можливості сконцентрувати увагу саме на суті розв’язуваної
завдання. Особливості реалізації геометричних моделей на комп’ютері
дозволяють значно легше виправляти знайдені в процесі роботи помилки,
ніж при класичній реалізації моделей методами нарисної геометрії. Крім
того комп’ютерна техніка при мінімальній витраті часу і ресурсів, дозволяє копіювати і масово тиражувати результати виконаної роботи. допускає
внесення змін в розроблені моделі і зберігання їх окремими модулями.
Все це означає, що традиційні методи створення геометричних моделей методами нарисної геометрії звичайно, мають практичну значимість.
Вони дозволяють точно сформулювати бажану задачу та реалізувати її
шляхом перенесення завдання у сферу програмного забезпечення. 3D
моделювання грунтується на класичних методах нарисної геометрії, тому
базові знання того ж проекційного креслення є «будівельними лісами» для
подальшої успішної роботи з комп’ютерними моделями.

ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ
ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРИВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПОЛІГОНАЛЬНА СІТКА
Введення. У тривимірній комп’ютерній графіці багатокутне моделювання — це підхід для моделювання об’єктів шляхом апроксимації їх поверхонь з використанням багатокутників. Моделювання сплайна - це вид
3Д моделювання, при якому модель створюється за допомогою сплайнів.
Постановка проблеми. Комп’ютерні технології поглинають наш світ.
Такі види комп’ютерної графіки, як полігональне моделювання та моделювання сплайна здатні скоротити сотні годин ручної роботи.
Актуальність дослідження. На сьогодні існує безліч варіантів програм
комп’ютерного моделювання. Мета: розглянути переваги та недоліки
саме полігонального моделювання та моделювання сплайна, порівняти
ці два види між собою.
Викладення матеріалу. Полігональне моделювання - це вид 3Д моделювання. який з’явився в той час, коли для визначення місцезнаходження
точки необхідно було вручну вводити її координати за осями X, Y, Z. Якщо
три точки координат задати як вершини і з’єднати їх ребрами, то одержимо трикутник, який в 3Д моделюванні називають полігоном.
Якщо передбачається точне моделювання або в подальшому збільшення його зображення, то необхідно будувати модель з великою кількістю полігонів, хоча, якщо на модель об’єкта дивитися здалеку без наближення, досить буде невеликої кількості полігонів. Такі моделі будуть
називатися високополігональними або низькополігональними.
Незважаючи на те, що полігональне моделювання використовується
досить таки часто, останнім часом спостерігається перехід від моделювання полігонів до роботи зі сплайнами.
Лінії сплайнів задаються тривимірним набором контрольних точок у
просторі, які і визначають детальну форму кривої. В моделюванні сплайна використовуються такі характерні примітиви: лінія, дуга, спіраль, коло,
кільце, еліпс, прямокутник, багатокутник, багатокутник у вигляді зірки.
Кілька форм глечика, створених за допомогою полігонів, мають різну
ступінь деталізації між площинами. Виріб з 260 полігонами має ступінь
деталізації 35 градусів, з 520 полігонами - 25 градусів, з 1280 полігонами
- 10 градусів між гранями. Незважаючи на те, що здалеку виріб здається округленим, а кількість полігонів більше 1000, при виготовленні такого
об’єкта будуть невеликі шорсткості, оскільки навіть на маленькому об’єкті
помітно кут в 10 градусів між площинами.
Висновки. Існує багато недоліків у поданні об’єкта з використанням
багатокутників. Скупчення багатокутників нездатно надати точне уявлення про вигнуті поверхні, тому в більшості воно має використовуватися
для апроксимації кривих візуально привабливим чином.

харків

201
ст. Гаврилова М.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.

Вступ: З самого зародження науки люди цікавилися геометрією. Особливу увагу на ній зосереджували давні греки, зокрема, грецький вчений
та філософ Платон, який приділив вивченню геометричних фігур окреме
місце в своїх філософських працях. З того часу правильні багатогранники
стали називатися Платоновим тілами.
Актуальність проблеми: Фігури, що є суттю геометрії, оточують нас
кожну хвилину нашего життя. І недарма греки ще на зорі розвитку науки
звернули на геометрію особливу увагу, надавши їй окреме значення у
світобудові, бо, по суті, все можна звести до найпростіших пласких фігур, вивчення і комбінування яких не тільки формує і розвиває нашу уяву
і просторове мислення, а й допомагає сприйняттю і розумінню нашого
світу взагалі.
Основна частина: Для досягнення ідеальної симетрії між верхівками геометричних фігур зрозуміло, що кожна грань правильного багатогранника повинна бути правильним багатокутником, а всі грані повинні бути однаковими.
Отже, спочатку можна проаналізувати, які тверді тіла можна побудувати лише
з рівносторонніми гранями трикутника. Тож, щоб одержати тверде тіло, ми
повинні мати принаймні три трикутники, що зустрічаються в кожній верхівці.
Очевидно, коли ми розташували таким чином три рівносторонні трикутники,
їх основи утворюють ще один рівносторонній трикутник, тож ми маємо цілком
симетричну суцільну фігуру з чотирма гранями, яка є класичним прикладом
одного з платонових тіл та має назву «тетраедр».
З іншого боку, якщо ми змусимо чотири трикутники стикатися у верхівках, ми створимо піраміду з квадратним дном та можемо скласти два з
них, від основи до основи, щоб отримати цілком симетричне розташування восьми трикутних граней, що утворять «октаедр».
Далі ми можемо зробити так, щоб п’ять рівносторонніх трикутників
стикалися в спільній точці. Якщо ми продовжимо цю схему, додавши рівносторонні трикутники так, щоб вони по п’ять стикалися в кожній верхівці,
ми отримаємо повне тіло з 20 трикутними гранями. Тоді одержимо геометричне тіло, що має назву «ікосаедр».
Наступною регулярною формою багатокутника є квадрат. Склавши
три квадрати разом, ми бачимо, що можна додати ще три, щоб отримати
ідеальне тверде тіло з шістьма гранями, зване гексаедром (також відомим як куб).
Висновки: Гармонійні стосунки стародавні греки вважали основою
світобудови, а геометрія в різних своїх проявах є основою всього світоутворення та дозволяє зробити спробу наблизитися до розуміння цієї основи шляхом вивчення та аналізу геометрії зовнішнього простору.
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ПЛАТОНОВІ ТІЛА ЯК ОСНОВА ГЕОМЕТРІЇ ФОРМИ
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ МІСТА – САДУ В
СУЧАСНІЙ УРБАНІСТИЦІ
З початком індустріалізації у великих містах світу загострилися проблеми
соціально-економічного та екологічного характеру. Це стало початком дискусій
щодо можливості покращення існування міст. Однією з найвпливовіших концепцій цієї епохи є праця Е. Говарда «Місто-сад». Мета створення проста: формування просторої автономної природної середи для проживання людини.
Унікальність цієї концепції ґрунтується на постійній рефлексії урбаністів на
тему «місто-сад» і у наш час. Цікавість досліджуваної теми полягає в актуальності тих питань, які автор концепції ставив перед собою більше ніж сторіччя
тому.
Не дивно, що в основі геометричного каркасу такого міста – самодостатній
круг, який формує радіальну систему міських відносин. Загалом схема цього
міста являє собою сім концентричних кілець (авеню), між якими малоповерхова
забудова чергується з широкими парковими зонами. Геометричний центр - сад,
з шести кінців якого розходяться шість бульварів, перетинаючи концентричні
кільця паркових та житлових районів міста, доходячи до восьмого (зовнішнього)
кільця, по лінії якого проходить залізниця. Між зовнішнім (залізничним) кільцем
та останньою авеню розташовані містоутворюючі підприємства.
Внаслідок заснування двох міст у відповідності з ідеєю Говарда і подальшого їх дослідження стало зрозуміло, що концепція не знайшла успіху
у своїй первісній формі. Догмат «міста-саду» і, у результаті, саме соціально-економічні проблеми доповнювала його геометрія: жорстке розділення
функцій, циклічність зонування, монотонність об’ємів, що не враховує різноманітність культури міста та чітко визначена ієрархія зон разом із складністю
транспортної системи. Більшість з цих геометричних структурних якостей
споріднені з якостями радіальної структури міст, але, в той же час, соціальні принципи організації «міста-саду» навряд-чи можна порівняти з іншими
формами організації міст. Варто зазначити, що в усіх прикладах містобудівної рефлексії на тему «міста-саду» проектувальники радикально модифікують її первісні принципи, створюючи зелені передмістя з опорою на лінійне
планування або радіальні за структурою приватні сектори.
Загальні тенденції демонструють, що цікавість до концепції не зменшилася, але її дієвість і фундаментальні принципи ставляться під питання багатьма урбаністами. Швидше за все, на це питання не має однозначної відповіді, але саме такі суперечки рухають справу вперед, намагаючись знайти
правильне рішення.
Література:
1. Говард Е. Міста-сади майбутнього. Swan Sonnenschein & Co. 1898.
2. Глазычев В.Л. Мир архитектуры. Лицо города. Глава №3

харків

203
ст. Казакова Е.С.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Проценко О.М.

Послідовність Фібоначчі або золота спіраль - це послідовність з’єднаних
чвертей кіл, вписаних у внутрішній простір масивів квадратів зі сторонами,
що відповідають за своїми пропорціями числовій послідовності, яку запропонував свого часу італійський математик та митець Фібоначчі. Квадрати
ідеально підходять один до одного через природу послідовності. Будь-які
два послідовних числа Фібоначчі мають пропорцію співвідношення, що максимально наближена до математичного вираження пропорцій «золотого
перетину». Чим більше чисельне вираження послідовної пари чисел Фібоначчі, тим ближче це наближення.
Актуальність. На мій погляд, в наші дні приділяється мало уваги математичним теоремам і фактам, відомим з історії розвитку науки. На прикладі
«золотого перетину» та чисельної послідовності Фібоначчі я хотіла б показати, наскільки воно може глобально і широко застосовується не тільки в
математиці, але і в повсякденному житті.
Чому ця послідовність настільки унікальна? Числа Фібоначчі описують
різні явища в мистецтві, музиці та природі. Розташування листя і гілок на
стеблах багатьох рослин за своією кількістю відповідають числам, що наведено в послідовності Фібоначчі. Довжини і ширини прямокутних природних
творінь, співпалають за значеннями числам послідовності..
Будова квітки соняшника є класичним прикладом реалізації самою природою числової послідовності Фібоначчі, тому що насіння в центрі квітки організовано в два набори спіралей - короткі, що йдуть за годинниковою стрілкою від центру і довші - проти годинникової стрілки. Якщо фіксувати кількість
зерен та спіралей послідовно, то вони утворять числову послідовність, яка
відома як послідовність Фібоначчі. На цих же принципах створювалися і найбільші стародавні архітектурні споруди, включаючи відомі єгипетські піраміди. Одним з найвеличніших стародавніх архітектурних творів є Парфенон
(V ст. До н. Е.). Парфенон має 8 колон по коротким сторонам і 17 по довгим.
Виступи зроблені цілком з квадратів пентілейского мармуру. Відношення висоти будівлі до його довжини однакове та складає 0,618.
Як підсумок хочу сказати, що в природі та всесвіті все підкоряється
циклічності і закономірностям, які можна пояснити за допомогою цифрової
послідовності Фібоначчі і законам «ідеальних» пропорцій Золотого перетину.
Література:
1.Fibonacci Numbers and The Golden Section in Art, Architecture and
Music.-[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.maths.surrey.ac.uk/
hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html (дата звернення 25.10.2020)
2.Why golden rectangle is used so often by architects: A mathematical
approach// ScienceDirect.-[Електронний ресурс].
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ВИКОРИСТАННЯ 3D ДРУКУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МІСТ МАЙБУТНЬОГО
На сьогоднішній день тема переосмислення засобів і методів містобудування стає все більш актуальною через гостру проблему з перенаселенням та, відповідно, дефіцит якісного житла, що дозволило б частково
знайти розв’язання для цієї проблеми.
Метою даної роботи є аналіз питань урбанізації та демографічної ситуації у світі й демонстрація можливого способу їх вирішення.
Однією з немаловажних проблем є зростання щільності населення у
великих містах. Як результат ми одержуємо здорожчання житла й перенаселення міст. Одним з варіантів розв’язку проблеми для всього світу
в цілому може стати будівництво «міст майбутнього» за допомогою 3D
друку.
Відмінним прикладом використання промислової 3D друку є китайська компанія Zhuoda group, яка вже втілила в життя ряд проектів із створення будівель за допомогою 3D принтерів, серед яких є офісний будинок в ОАЕ та житловий будинок у Китаї. Зараз в Zhuoda group підписано
контракти за 40 державними проектами, що говорить про велику кількість
переваг їх діяльності. Серед безсумнівних плюсів такого вигляду будівництва варто відзначити малі тимчасові витрати, наприклад, вищезгаданий
повноцінний двоповерховий будинок у КНР був зведений протягом усього
3 годин, а вартість одного квадратного метру склала 560$.
У недалекому майбутньому варто очікувати зведення цілих міст за
допомогою даної технології. Уже існують концепти «міст майбутнього»,
які будуть перебувати на повному самезабезпеченні завдяки безлічі сучасних технологій, немаловажною частиною яких, безсумнівно, стане 3D
друк. Приміром, паризька архітектурна компанія OXO Architectes разом
з підприємством Nicolas Laisné Associés недавно представила власне
бачення футуристичної багатоцільової вежі для проживання в пустелі
Сахара. Проект ще одержав назву «вертикальне місто». Суть концепту
полягає в тому, щоб забезпечити функціонування житлового комплексу
в пустелі, використовуючи поновлювані джерела енергії, включаючи збір
дощової води, сонячної і геотермальної енергії. Початок втілення проекту
в життя планується на 2025 рік.
У підсумку всього вищесказаного я вважаю, що такі проекти є одним
з найбільш імовірних розв’язків згаданих вище проблем. Завдяки великій
швидкості зведення, энергоефективности, екологічності, низькій вартості
та простоті, такі міста повинні стати гідною заміною існуючим мегаполісам.
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Моделювання - один з основних методів пізнання, який полягає у виділенні зі складного явища (об’єкта) деяких частин і заміщення їх іншими
об’єктами, більш зрозумілими і зручними для опису, пояснення та розробки.
Метою вишукування є огляд та аналіз понятійного формулювання
терміну «геометричної моделі».
Модель - реальний фізичний об’єкт або процес, теоретична побудова, упорядкований набір даних, які відображають деякі елементи або
властивості досліджуваного об’єкта або явища, істотні з точки зору моделювання. Математична модель – це модель об’єкта, процесу або явища,
що представляє собою математичні закономірності, за допомогою яких
описані основні характеристики об’єкта, що моделюється, а також супутніх процесів або явищ.
Геометричне моделювання можна розглядати як розділ математичного моделювання, що дозволяє вирішувати різноманітні завдання в
двовимірному, тривимірному і, в загальному випадку, в багатовимірному
просторі.
Геометрична модель має своєю структурою системи рівнянь і алгоритми їх реалізації. Математичною основою побудови моделі є рівняння,
що описують форму і рух об’єктів. Все різноманіття геометричних об’єктів
є комбінацією різних примітивів - найпростіших фігур, які в свою чергу
складаються з графічних елементів - точок, ліній і поверхонь.
В даний час геометричне моделювання успішно використовується в
управлінні та інших областях людської діяльності. Можна виділити дві основні області застосування геометричного моделювання: проектування і
наукові дослідження.
Геометричне моделювання може використовуватися при аналізі числових даних. У таких випадках вихідним числовим даним ставиться у
відповідність деяка геометрична інтерпретація, яка потім аналізується, а
результати аналізу тлумачаться в поняттях вихідних даних. Етапи геометричного моделювання:
1 - постановка геометричній завдання, відповідна вихідної прикладної задачі або її частини; 2 - розробка геометричного алгоритму вирішення поставленого завдання; 3 - реалізація алгоритму за допомогою інструментальних засобів; 4 - аналіз і інтерпретація отриманих результатів.
Методи геометричного моделювання можна розглянути як такі: 1 аналітичний; 2 - графічний; 3 - графічний з використанням засобів машинної графіки; 4 - графоаналітичні методи.
Графоаналітичні методи ґрунтуються на розділах обчислювальної ге-
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ометрії, таких, як теорія R-функцій, теорія поверхонь Кунса, теорія кривих
Безьє, теорія сплайнів і ін. Для сучасних наукових досліджень характерно
використання поряд з двовимірними і тривимірними, багатовимірних геометричних моделей (фізика елементарних часток, ядерна фізика і т.п.).

ст. Агєєва В.Р.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

КРИВІ ЛІНІЇ В ГЕОМЕТРІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ
Дослідження ролі геометрії кривих ліній у створенні архітектурних
форм є одним з найцікавіших завдань в сучасному будівництві та проектуванні.
Метою даної роботи є визначення того, яке значення має геометричне поняття «криві лінії» та яку функцію воно виконує у сфері архітектури.
Криві лінії в геометрії розглядаються як нескінченна сукупність послідовних положень рухомої точки, а також як лінія перетину поверхонь.
Криволінійність архітектурних форм активно починала проявлятися ще
у спорудах Стародавній Греції. По кривим лініям викреслюються безліч
просторових форм – арки, склепіння, тощо. Також їх контури простежуються у створенні поверхонь різних архітектурних об’єктів і конструкцій
споруд – покриттів у вигляді оболонок, склепінь і куполів, пандусів та
гвинтових сходів. Підтипом гвинтової лінії є циліндрична гвинтова лінія.
У архітектурній практиці циліндричні гвинтові лінії застосовуються для
створення контурів каркасу й поверхонь гвинтових сходів, пандусів для
в’їзду, тощо.
Яскравими прикладами використання криволінійних форм і ліній в
сучасній архітектурі є такі архітектурні спорудження, як: 1 - вигнутий будинок в польському місті Сопоті на вулиці Героїв МонтеКассіно - проект
будинку розробив знаменитий польський архітектор Ян Мартін Сзенсер
- кривому будинку немає прямих кутів, а стіни, вікна та двері згинаються
так, немов ви дивитеся на нього через викривлену лінзу; 2 - будинок Батльо (1905–1907 р.р.), що розташований у Барселоні у кварталі Ашямпла і
який збудований за проектом всесвітньо відомого каталонського архітектора Антоніо Ґауді - у будинку Батльо (Casa Batlló) Ґауді досягнув апогею
своєї захопленості криволінійними формами та «органічними» мотивами,
застосувавши їх абсолютно до всього – від фасаду до інтер’єрів та меблювання, а покрівлю викладено черепицею так, що вона нагадує риб’ячу луску; 3 – «танцюючий дім» що є адміністративно-офісним центром,
у якому містяться представництва декількох міжнародних компаній. На
даху будівлі розташовано французький ресторан з розкішною панорамою
міста.
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Таким чином можна зробити висновок, що криві лінії мають дуже
широкий спектр застосування у сфері проектування. Завдяки цьому поняттю створюються нові цікаві архітектурні форми, які привертають увагу
людей своєю незвичайністю та фантастичністю.
Література
1. Будинок Бальо, Іспанія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://vsitury.com.ua/interestplace/1120
2. Розпливчастий житловий будинок в м Сопот. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://yooutube.ru/uk/rasplyvayushchiisya-zhiloi-dom-v-gsopot-pyat-unikalnyh-zdanii-mira/

ст. Лопата С.О.

ГЕОМЕТРИЧНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ
САНТЬЯГО КАЛАТРАВИ
У наш час ми оточені досить безликою та одноманітною архітектурою.
Нас оточують однотипні будинки, які дивують не якістю і не естетичними
характеристиками, а лише високими темпами їх зведення. Сантьяго Калатрава є одним з найгеніальніших архітекторів сучасності. Він заслужив
всесвітнє визнання завдяки своїм дивовижним, сміливим, динамічним і,
в той же час, ретельно продуманим роботам в стилі «біо-тек». Біоніка в
архітектурі Сантьяго Калатрави позитивно впливає на сприйняття його
об’єктів. Удавана простота проектів і будівель Калатрави досягається
шляхом мобілізації всього арсеналу сучасної системи статичних рішень.
Всі його проекти є експериментальними конструкціями, збудованими
на законах статики. Мета творчості іспанського архітектора досягти рівноваги між архітектурою і інженерним будівництвом. Тільки цей шлях дозволить повністю розкрити потенціал того чи іншого будівельного матеріалу,
саме в цьому впевнений Сантьяго Калатрава.
Одним з найпопулярніших втілень геометричних форм є будівля L`Hemisferic. За основу взято людське око (як півсфера всередині),
а каркас будівлі еліптичний параболоїд, який органічно відбивається у
воді. Яскраве вираження природної теми ми можемо спостерігати в одній з останніх робіт Сантьяго Калатрави: вокзал «Орієнте», який є одним
з найбільших транспортних вузлів Португалії. Навіс над платформами
залізничних станцій нагадує ліс, а сама будівля - скелет риби, саме це надає візуальну легкість і невагомість об’єкту. Оперний театр в Санта-Крус,
столиці Тенеріфе, урочисто відкрився у вересні 2004 року. В комплекс
входять два зали для глядачів - на 1660 і 428 місць, площа і офіс симфонічного оркестру Тенеріфе. Над основною будівлею височить вели-
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чезний пятідесятівосьміметровий бетонний «парус» - завдяки йому театр
вважається кращим з акустики в Європі. Тут добре простежується метод
скульптора: «Відсікти все зайве, щоб отримати ідеальну форму».
У висновку хотілося б сказати, що архітектура Сантьяго Калатрави
одночасно складна для розуміння того, як конструктивно влаштовані його
будівлі, але з іншого боку вони близькі людині за своєю естетичною суттю.
Список джерел:
1. Santiago Calatrava Dynamic Equilibrium / Dynamische
Gleichgewichte Neue Projekte (German Edition) (Alemán) Tapa blanda – 1
Enero 1992.
2. Santiago Calatrava [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.calatrava.com/.
3. Иванов В.Н., Кривошапко С.Н., Халаби С.Н. Аналитические поверхности. - Москва Наука 2006 г. 536 стр.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ
Алгоритм тривимірних побудов в параметричному моделюванні
(Parametric modeling) заснований на застосуванні параметрів моделі та
їх співвідношень. Параметричне моделювання лягло в основу розвитку
CAD / CAM / CAE-систем ще на ранніх етапах. У країнах СНД ці системи
з 1989 р. мають абревіатури САПР і АСУП. Серед перших САПР можна
виділити Pro / Engineer від компанії «Parametric Technology Corporation»
і T-FLEX CAD. В даний час на ринку адитивних технологій представлені
різні програми, наприклад:
3DS MAX – ПЗ для 3D-моделювання та візуалізації. Воно містить безліч інструментів для роботи з технологією 3D-друку. Встановивши додаткові плагіни, користувачі можуть доповнити програму новими функціями.
Autodesk Revit – це програма CAD і BIM для ОС Windows, що дозволяє проектувати параметричні елементи моделювання та малювання.
Спершу Revit був реалізований як три програми Revit Architecture, Revit
Structure і Revit MEP (для роботи з архітектурною частиною, на проектування і аналіз конструкцій, на створення комунікацій і підсистем будівлі).
З 2013 р. вся її функціональність зосереджена в одному продукті Revit.
Rhinoceros 3D – це комерційна NURBS-орієнтована програма для
тривимірного моделювання. Дане ПЗ здебільшого використовується для
промислового дизайну, архітектури, САПР, швидкого прототипування,
зворотної розробки, а також у галузях мультимедіа і графічного дизайну.
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Grasshopper – це візуальний редактор програмування, графічний редактор алгоритмів, який глибоко інтегрований в інструменти моделювання Rhinoceros 3D.
Архітектурне бюро Захи Хадід вважається найавторитетнішим у світі
параметричного дизайну. Одна з найвидатніших робіт бюро – це будівля
цивільного суду «Кампус правосуддя» в Мадриді. Також можна відзначити сучасну версію бібліотеки в Александрії, культурний центр ім. Гейдара
Алієва в Баку, інтер’єри офісу Dominion Tower в Москві, майбутній Музей
сучасного мистецтва Гуггенхайма в Абу-Дабі.
Список джерел:
1. Лихобабин К.А. Параметрическая методология в работе архитектора // ВЕСТНИК АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 015. – №1-2. – С. 223-226
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.altstu.ru/journals/Files/
va2015_01_02/pdf/223lihobabin.pdf.
2. Параметрическая архитектура: что это такое [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.popmech.ru/technologies/367812parametricheskaya-arhitektura-chto-eto-takoe.

ст. Кравець С.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

МІСТА МАЙБУТНЬОГО
Все частіше люди мають бажання зазирнути в майбутнє та побачити
що чекає на нас. На сьогодні у світі є дуже багато проектів, тема яких
«Міста майбутнього». Молоді, дорослі, досвідчені та починаючі, всі архітектори зацікавлені в цьому.
Форма найбільше впливає на сприйняття міста. У майбутньому дуже
багато уваги приділятимуть екології. Це дасть новий імпульс для утворення абсолютно нових форм. Будівлі стануть більш текучими, втратять
лінійність та почнуть імітувати природні форми. Кубічні форми втратять
свою актуальність, їм на заміну прийдуть сідлоподібне покриття та «геодезичний купол». «Геодезичний купол» - це купол, зібраний з відносно невеликих збірних елементів заводського виготовлення у формі тетраедра.
Такі конструкції можуть досягати великих розмірів та навіть покривати все
місто. Ці дві форми з’явилися за допомогою використання попередньо
натягнутих оболонок, які надають будівлі цікавий вигляд. Використання
нових будівельних матеріалів, або друге життя для вже існуючих, дасть
будинкам нову форму. Поряд з інноваційними матеріалами будуть використовуватися натуральні, екологічно чисті, особливо у внутрішній обробці приміщень і створення інтер’єрів майбутнього століття. Важливе
значення матимуть енергозберігаючі технології, прикладом яких можуть
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слугувати сонячні батареї, розміщені на стінах і дахах деяких сучасних будівель. Будинки з пластмаси, скла і дерева будуть надавати вельми оригінальний вигляд будівлям. Скло, наприклад, за рахунок своєї прозорості
допоможе будівлі «злитися» з навколишнім середовищем. Теж саме буде
відбуватися і з деревом, адже це природний матеріал. Міста майбутнього
будуть дуже відрізнятися від сучасних будинків. Будівлі зможуть адаптуватися до будь-яких умов, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Вони матимуть екстравагантний вигляд, зможуть бути побудовані у
формі якогось предмету, наприклад зірки або шару. Вельми популярними
стануть незвичайні будинки, тобто унікальні рішення архітектурної форми. Архітектура буде спрямована на гармонійність і функціональність.
В будь якому випадку архітектура майбутнього набуде неймовірно
красивого вигляду та стане нашим спільним спадком мистецтва.
Список джерел:
1) Романова А. Ю. Новые направления в концептуальном проектировании «городов будущего» в XXI веке [Електронний ресурс] / А. Ю. Романова – Режим доступу до ресурсу: https://marhi.ru/AMIT/2014/4kvart14/
romanova/romanova.pdf
2) Рагон Мишель. Города будущего. М.: Мир, 1969. — 304 с., с ил.
Архитектура будущего [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://design-fly.ru/arxitektura/arxitektura-budushhego.html.

ст. Мараховська М.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. вик. Благовестова О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОСТОРОВИХ
КОНСТРУКЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ
Суттєве значення у вирішенні сучасних проблем проєктування та
будівництва мають просторові конструкції, що відрізняються різноманітністю. Сьогодні немає жодної галузі будівництва, в якій не використовувались би просторові конструкції. але вони мають свої структурні особливості, які необхідно знати будь-якому архітектору.
Новизна цієї роботи полягає в розгляді особливостей побудови просторових конструкцій саме з боку архітектури, тобто розгляд візуальних,
економічних та просторово-композиційних переваг.
Практика будівництва останніх десятиліть демонструє велику кількість прикладів сучасних великопролітних будівель з різноманітними типами просторових конструкцій — економічно ефективних, конструктивно
доцільних, відповідних сучасному рівню розвитку науки та техніки. Такі
конструкції дозволяють перекривати плани будь-якої конфігурації, забезпечують формування різних об’ємно-просторових рішень і високу архі-
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тектурну виразність не лише окремих будівель, а і цілих комплексів. Використання просторових конструкцій є найбільш доцільним для перекриття
великих площ без проміжних колон, тобто вони в естетичному відношенні
перевершують плоскі лінійні конструкції — балки, ферми, рами й арки.
Просторові конструкції виконуються у металі, залізобетоні, деревині. Найбільш прості з них — це складки, просторові балки, зібрані з окремих плоских елементів. В останні роки формотворення просторових конструцій,
зокрема найбільш популярних зіставних оболонок, утворених взаємним
композиційним поєднанням елементів між собою, тяжіє до біоархітектури, дигітальної, нелінійної і параметричної архітектури. Особливість просторових конструкцій полягає у тому, що всі елементи працюють разом
у двох та більше напрямках, суміщаючи (у більшості випадків) несучі та
огороджувальні функції. Окремі елементи покриття беруть участь у роботу сусідніх конструкцій, до яких примикають, і покриття працює як єдине
ціле. При жорсткому зв’язку опор і несучих елементів в них забезпечується перерозподіл напружень. Це знижує витрату матеріалів, вагу покриття,
одночасно підвищуючи його міцність та жорсткість. Прикладами просторових конструкцій покриття служать: куполи, склепіння, оболонки, складчасті та підвісні конструкції.
Список джерел:
1. Семенов В.С. Современные пространственные конструкции.
Синтез искусства, техники и науки / В.С. Семенов. — Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский университет, 2010. — 129с.
2. Канечели Н.В. Строительные пространственные структуры /
Н.В. Канечели. — Москва: ЛСВ, 2009. — 112с.

ст. Савченко Т.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.

ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ ТА ПОВЕРХОНЬ З
ПЛОЩИНОЮ ПАРАЛЕЛІЗМУ В АРХІТЕКТУРІ
На даний момент в світі зростає інтерес до використання в архітектурних спорудах конструкцій складних геометричних форм, в тому
числі із застосуванням поверхонь обертання та поверхонь з площиною
паралелізму.
Найпоширенішою формою ще з давніх часів була сфера або півсфера. Одними з найвідоміших творінь з використанням цієї форми є Пантеон у Римі, вілла Ротонда у Віченці; за подібним же принципом зводили
численні планетарії, з куполами у вигляді півсфери з залізобетону, а також геодезичні куполи архітектором Н.Фостером.
Не менш поширеною формою в архітектурі є еліпсоїд, яскравими
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прикладами використання якого є Музей дизайну в Китаї, офіс-шоурум
будівельної компанії Tema в Стамбулі, купол центра атомної енергетики
в Мюнхені. Наступним цікавим тілом обертання, не менш популярним в
усіх країнах світу є конус. Гігантський конус Кафедрального собору Пресвятої Діви Марії в Маринзі, Армянська церква XII ст, LUmbrace парк у Валенсії, філармонія в Белгороді та багато інших споруд презентують вдале
застосування подібної поверхні в архітектурі.
Перший крок до використання гіперболічної поверхні зробив руський
інженер Шухов, коли спроектував свою башту. Наслідуючи йому, багато
архітекторів при створенні башт зверталися до цієї форми.
Також, безліч споруд були спроектовані та зведені на основі циліндричної форми: спортзал в Мадриді, аеропорт в Ісламабаді, Центр виконавчого мистецтва Кіммел у Філадельфії, Бібліомедіацентр Бранденбурзького технічного університету.
Досить поширеною формою в архітектурі є тор та його різновиди. Одними з найяскравіших прикладів використання цієї поверхні є Хмарочос
Мері-Екс в Лондоні, побудований вищезгаданим Норманом Фостером,
Cybertecture Egg в Мумбаях та башта порта Кобе в Японії.
На увагу в історії архітектури заслуговують й поверхні з площиною
паралелізму: гіперболічний-параболоїд, циліндроїд та коноїд. Ці поверхні представлені дахом церкви в Колорадо, Музеєм наук у Валенсії та
Павільйоном Philips у Брюсселі.
Список джерел:
1. Зігель К. Структура та форма в сучасній архітектурі / Курт Зігель.
– Москва, 1960. – 267 с.
2. Збірка доповідей научно-технічної конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів інституту будівництва і архітектури – Москва: МІСІ-МГСУ, 2018.

ст. Бондаренко Е.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Благовестова О.О.

ВИКОРИСТАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ В
АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
Створюючи нові проекти, сучасні архітектори не одноразово застосовують криві лінії для візуальної ускладненості, несподіваних зламаних
форм і витонченості. Використання кривих ліній в архітектурі і є об’єктом
нашого дослідження. Актуальність роботи полягає у використанні кривих
ліній для створення незвичного простору, що надає йому динамічний імпульс.
Крива лінія - це лінія, яка не має прямолінійних відрізків і може бути
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результатом перетину між собою поверхонь або поверхні і плоскості. Усі
криві лінії можна розділити на плоскі і просторові. Крива лінія називається
плоскою, якщо всі точки лінії лежать в одній площині, в іншому випадку
вона називається просторової. Важливою характеристикою кривої лінії
є її порядок. Порядок алгебраїчної кривої лінії визначається ступенем
її рівняння. Також порядок кривої лінії можна визначити геометричними
методами. Для плоскої кривої порядок дорівнює максимальному числу
точок перетину її з прямою лінією. Для просторової кривої лінії порядок
дорівнює максимальному числу точок перетину її з довільною площиною.
Криві лінії застосовують в архітектурі майже всі сучасні архітектори
та дизайнери. Вони проектують куполи церкв, арки, станції метро, сходи і тд, використовуючи криві лінії. Одним з найвидатніших архітекторів
сучасності є Захі Хадід, роботи якої викликають захоплення своїми незвичайними формами та деталями. Прикладом архітектурної споруди з
використанням кривих ліній є культурний центр Гейдара Алієва в Баку,
Азербайджан. Його вдосконалена форма і передові технології дизайну
здатні додати старому місту сучасної атмосфери за допомогою скла. Ще
одним прикладом є музей сучасних мистецтв MAXXI в Римі, Італія. Це
одна з найбільш неоднозначних робіт Захі Хадід, бо його конструктивна
система цього шедевра сучасної архітектури відходить від ідеї традиційного музею і лише віддалено перегукується з виставленими всередині
нього творами мистецтва. Стіни створюють плавне і динамічний перетікання інтер’єрів в зовнішній простір будівлі.
Таким чином, використання кривих ліній в архітектурному проектуванні є незвичайною ідеєю урізноманітнити сучасність.
Список джерел:
1. Класифікація плоских і просторових кривих ліній - [Електронний
ресурс]. - Режим доступу https://studylib.ru/doc/4254334/klassifikaciyaploskih-i-prostranstvennyh-krivyh-linij
2. Торжество кривих ліній - [Електронний ресурс]. - Режим доступу
https://novate.ru/blogs/260115/29715/
3. А.О.Радченко Основи архітектурної графіки: навчальний посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 248 с.

ст. Лободюк З.І.

Харківський Національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Благовестова О. О.

ПАРАМЕТРИЧНІ ФОРМИ В АРХІТЕКТУРІ ЗАХИ ХАДІД
Сучасний комп‘ютеризований світ потребує відповідних візуальних рішень,
одним з інструментів створення яких виступає параметрична архітектура –
провідний стиль в архітектурі майбутнього. В основі параметризму лежить за-
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лежність конструкції від параметрів та алгоритмів. Унікальність стилю полягає
у поєднанні наукових рішень та цифрових технологій із формоутворенням та
новими естетичними критеріями. Основною ідеєю параметричної архітектури
є уникнення традиційних форм та фігур, таких як прямокутник, куб, циліндр,
піраміда, пряма лінія, замість яких застосовуються динамічні, адаптивні, деформовані геометричні об‘єкти параметризму: сплайни, тесселяції та інші перетворення, «деформація – інформація» – одна з провідних тез цього напряму.
Однією з представників параметризму є Заха Хадід – світова архітекторка іракського походження, засновниця архітектурного бюро «Zaha Hadid
Architects», лауреат Прітцкерівської премії 2004 року, чиє ім‘я на слуху в мільйонів. Свій стиль Заха шукала через призму деконструктивізму, перейшовши до
більш плавних та гнучких форм, дизайн яких прораховується на комп‘ютері,
саме поява технологій надала старт багатьом проектам, що було неможливо
реалізувати у свій час. Тепер архітектура Захи стала складним математичним
рівнянням, у якому фокус наданий простору та дизайну, а не практичності. Серед її проектів відомі на весь світ Лондонський олімпійський комплекс водних
видів спорту, Оперний театр в Гуанчжоу, Музей транспорту Ріверсайд в Глазго,
Золота станція метро в Ер-Ріяді, багатоцільовий комплекс Beko Masterplan в
Белграді, Політехнічний університет в Гонконзі, Міжнародний центр культури і
мистецтва Чанша та багато інших.
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що параметризм – це
не про функціонал та застосування, це про математику та ідею. Відхилення від
стандартів архітектури в бік авангардизму, ідеї знищення правил, відображення новаторства та «світу технологій», переплетіння навичок людини із колись
неможливим, відкриття нового, унікального напряму цифрової епохи, однією з
найяскравіших представників якої є Заха Хадід.
Список джерел:
1. Таніна М. Геометричні принципи 3-D моделювання архітектурних
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ФОРМА ТА ПРОСТІР В АРХІТЕКТУРНІЙ БІОНИЦІ
Біоніка дозволяє людині створювати технічні системи та процеси,
запозичені у природи. Це наука про застосування в технічних систем-

них структурах властивостей, функцій та принципів організацій живої
природи. Тобто форми живого в природі та їх промислові аналоги,
«живі прототипи штучних систем». Біонічна архітектура передбачає
створення будівель, які є своєрідним продовженням природи та не
вступають у конфлікт із нею. Важливою задачею цього стилю є збереження навколишнього середовища.
Біотек відводить від тяжких споруджень та простих геометричних
форм до більш складних та одночасно легких, поривчастих форм. В
природі формоутворення характеризується різноманітністю простих
форм та одночасно великої кількості складних конструкцій, які виражають собою багатоетапність розвитку живих організмів.
Біонічній архітектурі властива також відсутність різких переходів,
безперервність розвитку форм в межах однієї структури. Для сучасного біотеку є характерними гнуті плавні лінії, які найчастіше завершуються гострими кутами, використання залізобетону, як основи, і
дуже пластичного матеріалу, алюмінію або титану в якості декору та
фасадного скління для придання легкості. З середини ХХ ст. в архітектурі почала зростати цікавість до складних криволінійних форм.
Л. Салліван та Ф.Л. Райт, вважали, що архітектурна форма, як і в
природі, повинна бути функціональною і розвиватися «зсередини назовні».
Однак, як і всі напрями в архітектурі біотек має свої характерні
проблеми. Головною проблемою є висока вартість будівництва та використання дорогих інженерних рішень. Іншою проблемою є складність споруди: досить мало будівельних організацій, які вміють працювати зі спорудами такого високого рівня складності, що, в свою
чергу, збільшує термін будівництва. Іноді виникають проблеми стосовно економії простору: з’являються місця, які неможливо використовувати через кривизну конструкції.
Біоніка в архітектурі одночасно синтезує науку та мистецтво, дозволяє з’єднати в одне ціле абстрактне і конкретне. Вона ефективно
використовується у вирішенні практичних завдань сучасної архітектури та сприяє подоланню одноманітності форм.
Список джерел:
1. Хазін, В. Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу
[Текст] : навч. посіб. / В.Й. Хазін. — 2-е вид., допов. і переробл. — К.
: Вища школа, 2006. — 255с.
2. Лєбєдєв Ю.С., Рабінович І.В., Положай О.Д. « Архітектурна
біоніка». -М.: Стройиздат, 1990. — 269 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ АРХІТЕКУТУРІ
Екологічна архітектура – новий напрям, масове використання якого
пов’язане із тенденцією наближення до природи, яка почала поширюватися наприкінці ХХ- початку ХХІ століття .
Для форм у даній архітектурі характерні наступні риси: використання
природних елементів у різних формах (прямій та стилізованій); використання простих, прямолінійних форм; часткове наслідування або повне
копіювання природних форм (дім-мушля, Храм Лотосу, Сіднейська опера, Ейфелева вежа); мінімальне втручання в первісний ландшафт місцевості (дім-пагорб, дім-печера); основою форми найчастіше є енергоефективні технології, наприклад, сонячні батареї, енергоефективне скло;
часткова або повна механізація певних частин будівлі задля адаптації її
до кліматичних умов або для втілення енергоефективної технології; подрібнення великих архітектурних об’ємів.
Завдання архітектурного формоутворення тісно пов’язані з питаннями тектоніки. Конструктивна основа створює образ будівлі з переважанням простих геометричних форм і прямолінійною пластики. Архітектор
використовує площину, лінію, просту геометричну форму в контексті законів композиції для передачі необхідного образу будівлі.
Біонічна архітектура, як різновид екологічної, прагне зробити таку
форму будівлі, яка б розташовувалась всередині ландшафту, була у гармонії з ним , щоб навколишнє середовище не тільки естетично вписувалося в концепцію будівлі, а й було частиною конструкцій.
Кліматична архітектура робить акцент на створені форм, що забезпечать комфортний мікроклімат за рахунок побудови конструкції навколо
внутрішнього житлового простору. У даному випадку будівля має найчастіше велику площу скління, що надає їй візуально великий відкритий
простір з якісним потраплянням всередину сонячного світла, форма самої конструкції найчастіше представлена квадратом або півсферою.
Таким чином, формоутворення в екологічній архітектурі залежить від
її виду, місцезнаходження, обраної енергоефективної технології та використання певних природних елементів.
Список джерел:
1.Формообразование в экологической архитекутуре – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://lib.vsu.by/jspui/bitstre
am/123456789/12826/1/48-51.pdf
2.Экологическое формообразование в экологической архитектуре – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://lib.vsu.by/jspui/bitstre
am/123456789/10452/1/231-232.pdf
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У наш час еволюція людської думки зробила великий крок уперед, що
безумовно відчувається при використанні новітніх технологій не тільки у повсякденні, а ще й у будівництві та архітектурі. Нові програми, як Autodesk
Revit суттєво спрощують інформаційне моделювання споруд і що не менш
важливо - їх візуалізацію.
Робота з об’єктом для створення сімейства у першу чергу розпочинається з підбору потрібного шаблону, яких у Revit величезна кількість. Кожен шаблон визначає конструкційні функції майбутнього сімейства, специфічні для
даного типу об’єкта.
Найпоширеніша помилка при створенні сімейств полягає у возведенні
об’ємної моделі ще на початку роботи. Перш за все необхідно продумати як
будуть розташовуватися площини, що утворюють каркас форми, необхідного для формування основи сімейства, котра потім використовується при
побудові його геометрії і символічної графіки. Допоміжні площини, зазвичай,
зав’язуються на осьові лінії об’єкта за допомогою розмірів, які визначають
його геометрію.
Правильні параметри дозволяють контролювати форму. Окрім стандартного набору: висота, ширина, довжина – можуть бути використані і додаткові розміри. Наприклад, для вікна це можуть бути різні відступи, розміри
чвертей і рам палітурки, товщина скла і т.п. «Налаштування матеріалів, видимості і графіки» - це четвертий етап процедури створення сімейств, в якому слід налаштувати зовнішній вигляд і відображення сімейства на різних
рівнях деталізації в проекті, визначити необхідний зовнішній вигляд сімейства на плані, фасаді, розрізі і вигляді 3D при різному рівні деталізації, створити параметри матеріалів і / або застосування їх до геометрії сімейства.
При створенні сімейства слід керуватися принципом розумної достатності,
тобто кількість графічної і атрибутивної інформації в сімействі має бути мінімальна, але достатня для вирішення поставлених завдань.
Таким чином, сімейства Autodesk Revit представляють собою відкриті
графічні об’єкти, за допомогою яких створюються проект і форма будівлі. Це
одна з безлічі потужних функцій, закладених в Revit: сімейства дозволяють
без особливих зусиль наповнювати проект додатковою інформацією про
структуру споруди і взаємодії конструкцій один з одним.
Список джерел:
1. Новкович Н. Посібник зі створення сімейств у Autodesk Revit / Н.
Новкович, Д. Чубрик, С. Бенклян. – Москва: Autodesk, Inc., 2017. – 45 с.
2. Ожигін Д. Робота з параметричними компонентами в Autodesk
Revit [Електронний ресурс] / Денис Ожигін. – 2006. – Режим доступу до
ресурсу: https://sapr.ru/article/17307.
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ ВИКОРИСТАННЯ BIM ТЕХНОЛОГІЙ
В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТУВАННІ
У наш час розвиток та вдосконалення технологій відбувається дуже
швидко, жодна із галузей не стоїть на місці. Архітектурне проектування
не є винятком, тож на зміну вже знайомому комп’ютерному моделюванню
приходить більш просунуте BIM. Розглянемо переваги і недоліки використання даної технології.
ВІМ (Building Information Model)—інформаційне моделювання будівлі,
метод, який передбачає обробку технологічної, архітектурно-конструкторської та економічної інформації про проект в одному місці та розгляд
її як єдиного об’єкту. Дозволяє моделювати повне уявлення про реалізацію майбутньої будівлі від моменту розробки до здачі в експлуатацію, а в
деяких випадках і до реконструкції чи повного демонтажу.
Основними його перевагами є динамічність та багатофункціональність. Яскравим прикладом є те, що при зміні будь-якого об’єкта дані про
нього та всі пов’язані з ним системи автоматично оновлюються. В ході
використання в європейських країнах були виявлені наступні позитивні
риси: значна економія фінансових витрат, збільшення точності планування завдяки виявленню помилок на ранніх етапах розробки, скорочення
витрат часу на внутрішнє узгодження(в середньому на 10-12%)та проектування(майже на 40%),забезпечення єдиного бачення цілей проекту
учасниками команди, що значно покращує злагодженість роботи.
На даному етапі головні труднощі та недоліки використання цього
методу в Україні пов’язані з його новизною. Серед них дефіцит кваліфікованих кадрів, підготовлених до праці з ВІМ-технологіями, проблеми з
нормативною базою та державними стандартами, відсутність необхідної
бази моделей для проектування, висока вартість обладнання та програмного забезпечення, рентабельність тільки для типових, великих чи закордонних проектів.
Отже, ВІМ-проектування має переваги з точки зору витрат часу, низького відсотка ризиків та багатофункціональності, але на даний момент зустрічається із проблемами нерентабельності використання у малих фірмах, відсутністю достатньої інформаційною бази та державної підтримки.
Список джерел:
1. Попов В. BIM – інформаційна модель будівлі [Електронний ресурс] / Володимир Попов. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://
scadsoft.com/download/BIM2011.pdf
2. BIM-технології [Електронний ресурс] // Інтернет-журнал «Науковедение». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://naukovedenie.ru/
PDF/58EVN617.pdf
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З виходом нових версій ArchiCAD, його користувачі мають унікальний інструмент, який неймовірно розширив можливості створення будь–яких вільних форм. Цей інструмент виводить ArchiCAD на абсолютно новий рівень
моделювання. Варто відзначити, що MORPH – це навіть не інструмент, а ціла
лінія моделювання в середовищі ArchiCAD. Адже вона дозволяє не тільки моделювати будь–які нові форми і об’єми, але і редагувати абсолютно різні компоненти BIM, будь то стіни, сходи, підлога, меблі та інше.
MORPH дозволяє створювати нові елементи складних форм за допомогою інтуїтивно зрозумілого графічного інтерфейсу, та популярних технологій
3D – моделювання, таких як технологія push–pull (тягни і натискай). Елементи MORPH формуються або з ескізу, створеного на будь–якій 3D–поверхні за
допомогою 3D–багатокутників, або шляхом перетворення існуючого елемента ArchiCAD BIM. Інструмент MORPH є найзручнішим способом створення
власних компонентів BIM, конструкцій та елементів, з яких зібрана будівля.
У порівнянні зі звичайними «класичними» будівельними конструкціями (стіни,
балки, колони, стелі та інше), морф–елементи не мають геометричних обмежень і жорстких форм, будь–яку грань, або поверхню можна зрушити, або вигнути у довільному напрямку, створивши об’єкт найхимернішої форми. Новий
морф–елемент можна створити або з ескізів, або перетворивши тривимірний
елемент, створений іншими інструментами. Далі до морф–елементу застосовується технологія прямого редагування – абсолютна свобода творчості.
Інструмент MORPH також надає величезні можливості моделювання при
роботі з інтер’єрами: за його допомогою можна створити досить точну модель
навколишнього середовища будівлі, опрацювати концепцію обсягу майбутньої будівлі, моделювати нові елементи конструкцій і обробки. В цілому межі
можливостей використання MORPH точно збігаються з межами фантазії користувача. Будь–який морфінг формується в першу чергу ребрами і верхівками.
Таким чином, за допомогою MORPH, можна моделювати найрізноманітніші архітектурні форми та конструкції, роблячи їх безпосередньо в ArchiCAD.
Список джерел:
1. Белов А. Инструмент Морф - безграничные возможности моделирования [Електронний ресурс] / Алексей. Белов – Режим доступу до ресурсу:
sapr.ru.
2. Морфы [Електронний ресурс] // Graphisoft. Help center. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://helpcenter.graphisoft.com/ru/user-guidechapter/760.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ОБОЛОНОК
МЕТОДАМИ ПАРАМЕТРИКИ
На сьогоднішній день тема формування архітектурних оболонок методами параметрики є надзвичайно актуальною та прогресивною. Параметричний дизайн - це новий підхід до архітектурного проектування,
який використовує параметри для встановлення зв’язків між елементами
конструкції, щоб визначити діапазон формальних альтернатив. Параметричні методи проектування пропонують очевидні переваги для інженерних та виробничих процесів, зараз архітектори застосовують ці методи
при створенні дизайну, пропонуючи рішення на більш ранньому етапі
процесу. Завдяки поєднанню архітектурного проектування з методами
параметричного моделювання, на сьогодні представлені нові методи, які
посилюють внесок архітекторів у будівельні процеси. Це дозволяє глибше зрозуміти цілі проектування, допомагає в прийнятті рішень та в запобіганні помилок.
Об’єктами параметричної архітектури є зовнішні геометричні форми
моделі, зокрема, тонкостінні оболонки. У будівництві використовується
досить обмежена кількість тонкостінних конструкцій: циліндричні, сферичні, пологі оболонки перенесення, конічні, оболонки обертання. Це
лише невелика частка від існуючого різноманіття геометричних форм,
розроблених геометрами, тому параметрична архітектура має великий
потенціал застосування. Параметрична модель будь-якої форми може
бути отримана з використанням різних визначень алгоритму за рахунок
створення математичної моделі об’єктів з параметрами, при зміні яких
відбуваються зміни геометрії форм оболонок, взаємні переміщення в
збірці і т.п. Яскравими наочними прикладами параметрики в архітектурі є
Оперний театр у Пекіні (Китай), який має оболонку фрагмента еліпсоїда,
численні проекти Захи Хадид, такі як: золота станція метро в Ер-Ріяді
(Саудівська Аравія), багатоцільовий комплекс «Beko Masterplan» в Белграді (Сербія) та хмарочоси «Signature Towers» в Дубаї (ОАЕ).
Завдяки комп’ютерному моделюванню методами параметрики можна
отримати нові ідеальні архітектурні оболонки, які, у свою чергу, застосовуються для покриття або перекриття споруд. Перевага параметричного
формування архітектурних оболонок полягає у поєднанні різноманітних
будівних матеріалів зі складними, мінливими, пливучими формами.
Список джерел:
1. Надиршін Н. М. Параметрізм як стиль в архітектурному дизайні //
Вісник ОГУ. - 2013. - № 1(150). - С.53-57.
2. Ridley Matt. Genome. The autobiography of a species in 23 chapters.
Harper Perennial, 2006.
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Потреба виділення дигітальної архітектури з’явилася в ході пошуку нових ідей на тлі прогресивних явищ в сфері інноваційних систем і технологій.
Фундаментальною її відмінністю від лінійної архітектури є повномірне здійснення стадій проектування будівель і споруд за допомогою комп’ютерних
технологій і поява властивих параметризму особливостей: асиметричність,
явище динамічності форм і відсутність типового модуля.
Сам термін «дигітальна архітектура» вперше використали на початку
дев’яностих. Digital в перекладі з англійської означає цифровий, чим, власне, і пояснюється назва. Дигітальна архітектура ґрунтується на застосуванні
комп’ютерного моделювання, програмування і технік візуалізації для створення віртуальних і фізичних будівель. Базою для створення служить набір
чисел, які зберігаються в електромагнітному форматі. Вони використовуються для формування демонстрацій та відповідних матеріальних параметрів.
Нелінійний тип комбінує в собі поняття параметризма, органічної архітектури, електронного бароко та ін. Він звертається до складновпорядкованих систем, аналоги яких чітко простежуються в природньому середовищі.
Основні риси дигітальної архітектури: заперечення фрагментів і симетрії; ефемерність цілісності у використанні фактур, текстур і технологій;
вихід з декартової системи координат; нелінійність – ефект нерівномірності і
дестабілізації; різноманіття станів; аморфність форм; динаміка; хаотичність.
Варто відзначити і перехід від звичної «сітки» до нових «фракталів».
Сітка досить довго обмежувала можливість структурних експериментів і
компенсувала це полегшенням застосування математичних методів. «Фрактали» ж являють собою складні структури, що передбачають повторення
просторової форми в будь-яких масштабах.
Таким чином, дигітальна архітектура — це архітектура, яка створюється
за допомогою комп`ютерної графіки на основі фракталів. Вона кардинально
відрізняється від інших стилів не тільки своїми зовнішніми параметрами, а
й внутрішніми конструкціями та надає нові можливості для творчих проявів
архітекторів.
Список джерел:
1. Васильков В. Теорія адаптивної еволюції механічних систем.
Ростов-на-Дону: Терра-Принт, 2007. 248 с.
2. Кравченко М., Васильєв С. Е., Пуданова Л.І. парадигма фрактальних
структур // Інженерний вісник Дона 2017, №4 URL:
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4450.

ПРОФЕСІЙНА ТРАДИЦІЯ Й НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ XXI СТОРІЧЧЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДИГІТАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

секція

7

222
ст. Клименко М.О.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВИКОРИСТАННЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ БУДІВЛІ
Екологічна проблема сьогодні стала актуальною в усіх сферах життя
людини.
Нові проблеми потребують вирішення новими шляхами і сьогодні
тільки озеленення територій недостатньо для цього. «Зелена архітектура» з сучасними тенденціями проектування та екологічністю - ось вирішення проблеми.
Безліч сучасних архітекторів поєднують природні елементи з архітектурними спорудами, використовуючи різні способи озеленення, наприклад: Андре Путман, Жан-Франсуа Дюро, Патрік Бланк, Ральф Хенкок, Р.
Піано, Заха Хадід та ін.
Загальні методи покращення екологічності будівель: альтернативні
джерела, ефективне використання простору, несинтетичні матеріали.
Окремі природні фактори (кліматичні (світло, повітря, опади), географічні,
флора і фауна) також впливають на формування архітектурних рішень.
Основним принципом є органічне поєднання озеленення навколишнього
середовища та забудови:
1. Використання елементів озеленення в інтер’єрі.
Функціональне призначення інтер’єру буває обслуговче, робоче та
транзитне, а в залежності від цього існують сконцентровані, часткові та
суцільні ступіні збагачення простору природними компонентами.
2. Внесення ландшафтної архітектури в оболонку будівлі, принцип
інтеграці
Поверхні стін, лоджії, балкони, еркери – саме ці елементи фасаду
використовують для вертикального озеленення.
3. Озеленення території розташування (принцип відшкодування)
Засаджена покрівля будівлі виробляє додатковий кисень, необхідний
для комфортного життя у мегаполісі, а також очищує повітря від вихлопних газів.
4. Проектування будівель подібних органічним утворюванням
Зовнішня схожість забезпечується за рахунок біоморфних криволінійних форм. Іноді, навколишня природа використовується не тільки для запозичення зовнішнього вигляду, а й для вирішення певних архітектурних
завдань (біоніка).
Отже, сьогодні озеленення великих мегаполісів мимоволі стає все
більш необхідним. Вертикальне озеленення, «жива покрівля» та інші види
«зеленої архітектури» працюють на людину: дають кисень, знижують викиди парникових газів, захищають від сонячної радіації, підвищують теплоізоляцію. Єдина складність - це підтримка та догляд за насадженням,
але результат у вигляді покращення екологічного стану того коштує.
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Вінсент Каллебо – це архітектор майбутнього, тому що його проекти
містять у собі рішення важливих проблем сучасності, викликаних постійним збільшенням урбанізації. Вже відомо, що в 2050 році населення планети буде сягати не менше 9 мільярдів чоловік, з яких 70% будуть жити
в умовах міста, тому дуже важливо намагатися покращити життя в них.
Метою Вінсента Каллебо є перетворення міст в справжні екосистеми. Як
він сам пояснює: «Ми відтворюємо природу в місті, а не місто в природі».
Для того щоб додати містам природності, Вінсент та члени компанії
Vincent Callebaut Architectures використовують багато методів: застосування біоматеріалів, вивчення фізичних і хімічних властивостей для
створення конструкцій, які можуть самоочищатися та інші. Але важливим
для архітектури є застосування біоморфних форм, таких форм, які були
запозичені у природи. Вінсент опирається на спостереження за нею, її
структурою, тому будівлі нагадують тварин або рослин. В результаті отримуємо архітектурну форму, яка може дихати, яка є відтворенням природи
в місті.
Проектами, які найяскравіше ілюструють використання біоморфних
форм, є: Lilypad, Kings forest, Coral reef та Aequorea. Наприклад, проект
Lilypad або плавучі острови був зроблений за прикладом листа гігантської
амазонської водяної лілії, метою проекту є рішення проблеми глобального потепління. Kings forest – це комплекс будівель для відпочинку, архітектура яких відображає характер місцевості та намагається стати частиною
ландшафту. Такий ефект Вінсент отримав запозичивши у природи форми
мигдалевого горіха, структури листа дерева і осиного гнізда. У проекті
Coral reef архітектор надихнувся кораловим рифом з плавними і органічними формами. Вінсент створив чудову житлову структуру, що складається з двох хвиль, призначену для розміщення понад тисячі гаїтянських
сімей. Яскравим прикладом також є ферма Aequorea, яка була створена
за образом біолюмінесцентної світловипромінюючої медузи.
Отже, Вінсент Каллебо є архітектором, який хоче перетворити міста в
екосистеми, квартали в ліси, міські тераси в сільськогосподарські угіддя,
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вежі в дерева, для цього він використовує нові форми, споглядаючи за
природою. Проекти архітектора націлені на покращення життя в майбутньому.
Список джерел:
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до ресурсу: http://vincent.callebaut.org/category/projects/.
2. Інтерв’ю з Вінсентом Каллебо [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://vincent.callebaut.org/object/190515_fokus/fokus/
publications.

ст. Роденко Д.А.
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ФРАКТАЛЬНІСТЬ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ
Архітектура, починаючи з фрагментів, деталей і закінчуючи простором міста в цілому - це система, яка має фрактальні властивості, які не
можна не враховувати при формуванні міського середовища і проектуванні нових об’єктів усередині неї.
Стрімкий розвиток сучасних технологій передбачає появу нових методів архітектурного проектування. Використання фрактальних структур
при проектуванні допомагає домогтися гармонійної форми при плануванні об’єкту на всіх його рівнях. Основні принципи фрактальності: самоподібність – будь-яка частина цілого подібна до самого цілого; динамічність, здатність до саморозвитку; нерегулярність.
Застосування фрактальних правил побудови поширене в архітектурі.
Фрактальна архітектура ділиться на два типи: штучно створена і така,
яка утворилась природньо. У свою чергу, штучно створена фрактальна
архітектура буває інтуїтивною і свідомою. Під інтуїтивною фрактальністю
мається на увазі
структура багатьох шедеврів світової архітектури минулого, у яких
архітектор або будівельники неусвідомлено використовували фрактальні
принципи. При цьому фракталоподібні форми представлені в спорудах
різних епох і народностей та відбивають різні алгоритми формоутворення.
Слід зазначити, що фрактали відрізняються за ступенем складності
алгоритму, в зв’язку з яким і відбувається повторення будь-якого елементу. Незважаючи на це, всі різновиди вимагають ретельного розрахунку
чисел розмірів і співвідношень. Сучасні архітектори найчастіше вдаються
до свідомої та складної фрактальної архітектури, створюючи нові схеми
алгоритмів. Цікавість представляє те, що такі проекти розробляються не
для одного будинку, а цілого комплексу, району і навіть декількох квар-
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМ ДЛЯ
АРХІТЕКТУРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
Архітектурна візуалізація - це графічне відображення об’єкта, яке
дозволяє оцінити і представити зовнішні характеристики будь-якої майбутньої споруди. Для візуалізації використовують такі програми як V-Ray,
Artlantis, Lumion, Claries, Corona Renderer, та інші. Кожний рендер чимось
унікальний. Переваги та недоліки цих програм можна розглянути на прикладі V-Ray і Corona Renderer. V-Ray має зв’язок з програмами для моделювання: SketchUp, Rhino, Revit, 3Ds Max ArchiCAD, Maya, Cinema 4D,
Blender і багатьма іншими, у той час, як Corona повноцінно працює тільки
в зв’язці з 3Ds Max і Cinema 4D, але готується версія і для ArchiCAD.
У Corona Renderer лаконічний інтерфейс і типові параметри. Також, є
багата і безкоштовна бібліотека матеріалів, яка постійно оновлюється.
Налаштування фізично коректного відображення об’єктів в Corona не
вимагає додаткового часу – навіть світло в сцені для рендеринга можна
виставити автоматично. Редактор матеріалів V-Ray має більш широкий
спектр можливостей: процедурні карти і величезна кількість гнучких налаштувань. Однак без досвіду роботи з настройками в V-Ray є ризик
припуститися помилки і зіпсувати візуалізацію. У V-Ray є велика бібліотека реалістичних матеріалів, але вона платна. Раніше в основі V-Ray
лежав адаптивний метод візуалізації: раннім користувачам програми він
знайомий по чорних квадратах (Бакета), які поступово відкриваються в
процесі прорахунку зображення. Такий метод має свої переваги: можна заздалегідь вибрати ступінь деталізації окремих елементів, а також
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талів.
Таким чином, сучасний стан науково-технічної бази істотно розширює
можливості архітектури, особливо в аспекті реалізації фрактальних
форм. Існує величезна кількість споруд, що поєднують функціональність,
технологічність екологічність і образне рішення з цікавим архітектурним рішенням, яке підкреслює фрактальні форми, причому свідомо і
цілеспрямовано.
Список джерел:
1. Крузман Ю. Фракталы в архитектуре [Електронний ресурс]: –
Електрон. дані, 2016. – Режим доступу: http://www.berlogos.ru/fraktaly-varhitekture
2. Панченко О.О. Фрактальна геометрія та архітектура //Сучасні
проблеми архітектури та містобудування. – 2011. – №23. – С. 71–75

секція

7

226

ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

контролювати якість картинки і швидкість рендеринга. Однак більшість
користувачів V-Ray переходить на прогресивний метод рендерингу, який
дозволяє оцінити композицію, світло, кольори і матеріали сцени вже через пару хвилин після початку прорахунку зображення. Головний мінус –
неможливо точно визначити, скільки часу піде на рендер потрібної якості.
На сьогоднішній день обидві програми розвиваються пліч-о-пліч, тому їх
мінуси згодом сходять нанівець. Інтерфейс V-Ray став простіше. Corona
в свою чергу стала швидше і продуктивніше за рахунок алгоритмів, запозичених у V-Ray.
Список джерел:
1. Corona Render: описание, ключевые возможности, где скачать.
Режим доступа: https://www.rendertimes.ru/corona-render-chem-render-vkorone-luchshe-vireya/
2. Обзор v-ray и corona renderer. Режим доступа: https://softculture.
cc/blog/entries/articles/obzor-v-ray-i-corona-renderer .

ст. Цибульнікова М. С.
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ФОРМОУТВОРЕННЯ КІНЕТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ
З кожним роком людина прагне скорочення споживання ресурсів для
збереження природи, і в той же час бути сучаснішою, щоб забезпечити собі комфортні умови. Архітектура завжди намагалась і намагається йти в ногу з часом, полегшуючи життя людини. Цей постійний рух
до сучасності став поштовхом до створення нового напряму в будівництві - кінетичної архітектури. Кінетична архітектура- це сукупність нових,
неперевершених технологій, за допомогою яких створюється рух різних
частин будови природними або штучними силами, при цьому не руйнуючи її. Існує декілька типів кінетичної архітектури: функціональні споруди
(стадіон з висувною кришою, розсувні мости), будівлі- трансформери (при
русі окремих частин споруди, внутрішня структура залишається неушкодженою), будівлі з рухомим фасадом та архітектура, в основу якої покладена ідея збереження навколишнього середовища. Будівлі, побудовані за
принципом кінетичної архітектури забезпечують комфортну температуру
всередині. Наприклад, в Абу-Дабі існує пара веж Аль-Бахар, які побудовані за кінетичним методом та мають рухомий фасад. Він захищає вежі
від прямих променів сонця і, завдяки цьому, в приміщеннях хмарочосів
панує комфортний мікроклімат. Завдяки сучасним технологіям кінетичні
будівлі здатні виробляти енергію для автономного живлення за допомогою вітру. Між поверхами розташовують турбіни, які ловлять потоки вітру,
перетворюючи його енергію на електрику. Таким чином споруда, яка по-
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будована за методом кінетичної архітектури може сама забезпечувати
себе світлом. Кінетична архітектура безперечно заслуговує на увагу та
є однією з етапів будівництва майбутнього. Завдяки багатьом перевагам
та новим технологіям цей новий напрям довів, що архітектура може підлаштовуватися під будь-які умови та потреби людини й не тільки економити ресурс, а й самостійно виробляти його.
Список джерел:
1. Кинетическая архитектура - архитектура движения [Електронний ресурс] // Ivanov Management Group. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://ljournal.ru/article/lj-31-01-2017-4-12.pdf.
2. Умные дома без электроники, кинетическая архитектура и живые здания [Електронний ресурс] // Mail.ru Group. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/ru/company/mailru/blog/406733/.
3. Кінетична архітектура Знайомство з основними елементарними
формами кінетичної архітектури. Аналіз особливостей хмарочоса Д. Фішера. Розгляд проекту дома-подсолнуха А. Інверніцци. Загальна характеристика книги Я. Черніхова «Архітектурні фантазії. 101 [Електронний
ресурс] // 4ua.co.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://4ua.co.ua/
construction/sb2bc79b4c53b88421206d26_0.html.

ст. Капустіна М.Є.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

ОСОБЛИВОСТІ НЕЛІНІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Наш світ нелінійний. Архітектура також не виняток. До нас вже дійшов такий термін як «нелінійна архітектура». Граматика цієї нової архітектури завжди провокативна. Вона варіюється від незграбних крапель
до елегантних волноподібних форм, від рваних фракталів до підкреслено
нейтральних «інфопросторів».
Принципи та особливості нелінійної архітектури вміщують в себе: використання новітніх цифрових технологій і комп’ютерних програм, математичні принципи, абстрактний символізм і художність. Актуальність дослідження полягає в тому, що світ активно переходить на нелінійні методи
формування архітектурного простору і зараз, як ніколи раніше, затребувані нові принципи формоутворення, що беруть за основу біозооморфічні образи. Пропущені через комп’ютерні технології моделювання, вони
стають сьогодні найбільш затребуваними соціумом. Грег Лінн - найбільш
креативний і інтелігентний представник цієї архітектури, починаючи з
1993 року, випускає кілька культурологічних та архітектурних праць. Його
принципи формоутворення: пузир, складка, квітка, клаптик, гілка, шкіра,
переплетення, зуби стають граматикою нового архітектурно-комп’ю-
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терної мови. Ряд провідних західних архітекторів використовують деякі
теоретичні моделі та ідеї з області нелінійних наук задля утвердження
принципів нової граматики форм. Сенс нелінійних космогенних дослідів
архітектури - наблизитися до природних явищ, до «поведінки» природних
систем, часом парадоксальних і непередбачуваних. А для цього необхідно піти від геометрії, добре описуваної лінійними рівняннями, оволодіти
тією геометрією, яка вирішує нелінійні системи і вимагає нелінійного математичного опису. Вільна гра випадку, але в межах чітко заданої програми, - метод, на якому побудована нелінійна архітектура.
Список джерел:
1. Нелинейные методы формообразования. [Електронний ресурс]
https://www.adaptik-a.com/lab/research/31-nelineynie-metodyformoobrazovania
2. Добрицына И.А. «От постмодернизма - к нелинейной архитектуре»: Архитектура в контексте современной философии и науки. - М.:
Прогресс-Традиция, 2004. - 416 с.
3. Бурлаков К. В. Особенности топологического формообразования в архитектуре рубежа XX-XXI веков [Електронний ресурс] / К. В.
Бурлаков – Режим доступу до ресурсу: https://www.dissercat.com/content/
osobennosti-topologicheskogo-formoobrazovaniya-v-arkhitekture-rubezhaxx-xxi-vekov.
ст. Гольц С.Ю.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИГІТАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Стрімкий розвиток сучасної архітектури і дизайну ХХІ століття породжує різноманіття відтінків в розумінні їх причинно-наслідкових коренів.
Але вже сьогодні можна побачити деякі стабільні підходи, прийоми, методи і класифікації нових архітектурних напрямів.
У роботі Д. А. Корнієнко «Особливості параметричного підходу в дигітальній архітектурі» (2012, ПГАСА, рук. проекту проф. А. В. Челноков,
доцент Т. Н. Товстик) представлені найбільш значні методи морфогенезу
архітектурних форм.
Виділені сім методів моделювання в дигітальній технології:
1. комбінаторне моделювання (параметричний метод) − моделювання з використанням параметрів елементів моделі і співвідношень між
цими параметрами;
2. сценарний метод моделювання. При варіації кодів (скриптів) і можливих маніпуляціях параметрами простору входу формуються варіанти
виходу - архітектурної форми;
3. морфінг - трансформація при інтерполяції крайніх форм;
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4. топологічний морфогенез. Основою форми є її безперервні деформації і незмінність форми;
5. аналогове або прототипне моделювання архітектурної форми;
6. пластицизм або пластичні трансформації цифрових моделей фізичного середовища − ультрареализм. Метод ґрунтований на апроксимації і на моделюванні трансформацій форм з фізичними властивостями
(повітря, рідини, фарба);
7. нанокінетичне моделювання - кінетичні, інтерактивні і інформативні оболонки.
Форми можна розділити на наступні групи:
- «натурально-рослинні» форми, завдяки «розумним матеріалам»;
- механічні системи, де ведучими є фізичні реакції конструктивних
систем;
- цілісна нервова система з чутливих приймаючих, скануючих облаштувань мережі нейронно-електронних зв’язків.
Список джерел:
1. Раппопорт А. Г. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии // А. Г. Раппопорт, Г. Ю. Сомов / ВНИИ теории архитектуры и
градостроительства. − М. : Стройиздат, 1990. − 344 с.
2. Методы формообразования в дигитальной архитектуре / А. В. Челноков, Д. А. Корниенко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПГАСА, 2013. – № 6. – С. 25 – 29.

ст. Шалапко Ю.С.
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Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВIМ-ТЕХНОЛОГIЙ В УКРАIНI
У зв’язку з розвитком будівельної галузі в нашій країні задається новий рівень стандартам і вимогам до якості об’єкту, що зводиться.
В Україні прийнято розшифровувати BIM, як «технології інформаційного моделювання промислових і цивільних об’єктів. BIM створює повний
інформаційний опис об’єкту, що дозволяє понизити риски в проектному
фінансуванні будівництва. Це призведе до щорічної глобальної економії
коштів у розмірі 13%-21% в проектній та будівельній фазах і 10%-17% на
етапах експлуатації.
Лідер по впровадженню BIM - Великобританія, де цей рівень в 2019
р. склав 70%. Причому в 2011 р. показник складав усього 10%, проте британський уряд оголосив наявність 3-D BIM-моделі для будівельних проектів обов’язковою вимогою з квітня 2016 р. Початок впровадження ВІМ
у сусідніх країнах спричинив зацікавленість українських компаній у цих
технологіях, частина з них почала їх використовувати. Зокрема компанія
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archimatika приймає на оцінку проекти у форматі BIM-моделі. Прикладом
може послужити житловий комплекс Славутич в Києві .
30 листопада 2020 Міністерство розвитку громад на території України, BRDO, УЦСБ, КБУ та МГІК підписали Меморандум «Дорожня карта
впровадження інформаційного моделювання будівель (ВІМ) при створенні об’єктів будівництва, об’єктів архітектури». Метою підписання цього
Меморандуму є встановлення довгострокової співпраці, поєднання зусиль всіх зацікавлених сторін щодо впровадження BIM в Україні та реалізації необхідних для цього першочергових кроків.
Забезпечення законодавчих умов для використання BIM-технологій на всіх етапах життєвого циклу об’єктів, розробка та впровадження навчальних програм з BIM, створення механізмів для сертифікації
спеціалістів з BIM дозволить вивести будівельну галузь України на новий рівень. Також ці нововведення дозволять підвищити кваліфікацію будівельників і архітекторів України і наблизять їх до зарубіжних фахівців,
що користуються інноваційними технологіями не лише на етапі будівництва, але і у стадії розробки проектів.
Список джерел:
1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/.
2. Tekla [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://
www.tekla.com/ru.
3. Archimatika [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://archimatika.com/ua/bim-technologies.

ст. Тонян А.Г.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Керівник: к.т.н., доц.Печерцев О.О

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ В ПРОГРАМІ 3D MAХ
Будь-яка сцена формується за стандартним алгоритмом. Передусім,
необхідно створити об’єкти віртуального 3d-світу, тому першим - є моделювання. Реалістичність світу обумовлюється не лише кольором, але і
матеріалами, тому друге - це текстурування, тобто створення для об’єктів
матеріалів і текстур, розставляння освітлення. Усі предмети у реальному
світі освітлені природно або штучно. Як правило, об’єкти демонструють
в ефектному ракурсі, тому четвертий етап - розміщення камер, з віртуального об’єктиву яких показується сцена. Остання, п’ята дія - отримання
результату, тобто візуалізація.
Перш ніж утілювати в життя дизайнерську ідею інтер’єру, необхідно
побудувати коробку приміщення. Коробка приміщення - це усе: стіни з
віконними і дверними отворами, підлога і стеля, плінтуси і карнизи, балки
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і колони. При побудові архітектурних елементів потрібна точність. Для
забезпечення точності моделювання в 3d Max є різні можливості, такі як
вирівнювання, точне введення значень переміщення, повороту і масштабування, прив’язки і багато що інше.
Наповнення приміщення меблями, аксесуарами і іншими елементами інтер’єру - найголовніший етап будь-якого проекту. Щось з меблів доведеться моделювати самим, щось можна узяти з бібліотек тривимірних
моделей.
Треба передбачити усі джерела світла, які будуть в реальному приміщенні, і встановити їх на сцені. Денне освітлення - світло потрапляє до
кімнати з вікон. Це найпростіший варіант, тому що у такому разі світло
від внутрішніх джерел приміщення не моделюється. Варіант вечірнього
освітлення - приміщення освітлює не лише світло з вікна, але і світло від
включених освітлювальних приладів усередині приміщення. Нічне освітлення припускає, що світла з вікон немає, а приміщення освітлюється
тільки внутрішніми джерелами. Візуалізація - це підсумковий етап усієї
виконаної роботи. Ця дія вимагає правильної постановки камер і необхідно правильно підібрати розмір і дозвіл зображення. В якості підсумкового
продукту можна запропонувати не лише картинки, але і панорамну візуалізацію, і проліт камери по приміщенню, тобто відеоролик.
Список джерел:
1. О. Миловская. 3ds Max Design 2014. Дизайн интерьеров и архитектуры (2014) (PDF) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:https://soft-portal.club/engine/download.php?id=3482
2. Моделирование интерьеров в 3Ds Max [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу:http://ipk.bntu.by/kompyuternyie-kursyi/
modelirovanie-intererov-v-3d-max.html

ст. Яслік А.О.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Керівник: к.т.н., доц. Печерцев О.О.

ВИКОРИСТАННЯ ВІМ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ПРОЕКТУВАННЯ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ
У 2016 році компанія UVT GROUP на чолі з генеральним директором
Антоненко А. і головним архітектором Агафоновим О. підписали контракт
на розробку проектної документації для нового терміналу міжнародного аеропорту «КП Запоріжжя». Для створення проекту за міжнародними
стандартами було вирішено все проектування вести в BIM. Перед створенням BIM-моделі були враховані попередні розробки, застосовані існуючі шаблони, специфікації і настройки. Кожна секція виконана в своїй
моделі, які були об’єднані в одну центральну модель. При розробці
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терміналу компанія активно використовувала різні програмні посилання Autodesk. Наприклад, процес створення та узгодження інженерних
мереж: створення загальної моделі Autodesk Revit, підготовка робочого
виду, створення необхідних сімейств, узгодження пов’язаних розділів
за допомогою Navisworks, підготовка звіту про зіткнення, настройка всіх
розділів, оформлення робочих креслень з усіма змінами.
Крім 3D-моделі, були розроблені конструктивні елементи і відповідний дизайн, зроблені тривимірні види, показані розрізи. При роботі з
сусідніми розділами для перенесення даних з BIM-моделей використовувався хмарний сервіс BIM360. Основні переваги використання технології
BIM при проектуванні Міжнародного аеропорту Запоріжжя: зменшення
кількості зіткнень і помилкових проектних рішень на завершальній стадії,
зв’язок із сусідніми секціями, насамперед з інженерами, можливість роботи з великим обсягом даних, точність розрахунку обсягу матеріалів та обладнання; візуалізація та представлення будь-якої частини будівлі в насипному вигляді, легке відстеження всіх змін у проекті, значне зменшення
непорозумінь установника та дизайнера, швидка візуалізація конфліктних моментів. В основному в 3D-моделі фахівець розуміє, де знаходяться
інженерні мережі та елементи конструкції. Завдяки грамотній організації
процесу BIM вдалося уникнути тривалої координації проектних рішень
між проектувальниками всіх секцій, вдосконаливши процес обміну інформацією про проект та значно зменшивши відсоток помилок.
Список джерел:
1. Ukrainian Airports on New Technologies BIM Modeling [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.uvt.ua/index.php/en/
news/87-ukrainian-airports-on-new-technologies-bim-modeling.
2. Call for Papers : On the Contributions of Geospatial Technologies to
Building Information Modelling (BIM) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.springer.com/journal/12518/updates/17229946.

ст. Крутько А.Р.
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БІОНІЧНИЙ МЕТОД ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРІ
Біоніка – наука про використання в архітектурі, техніці та будівництві
знань про форми, принципи і технологічні процеси живої природи. Основні
складові біонічного методу формоутворення - змішана конструктивна схема. Функціонально-конструктивна структура та відповідна їй об’ємно-просторова композиція підпорядковано узгоджуються з первісно задуманою
образно-символічною архітектурною формою. Естетична єдність функції,
конструкції та форми є основною концепцією проектування. Природа вже
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давно придумала все за нас, тому нам залишається лише вивчати будову та
функціонування живих організмів для подальшого застосування цих знань
в техніці. У своїй творчій діяльності людина постійно, свідомо чи інтуїтивно
звертається за допомогою до живої природи. Причини особливої уваги дизайнерів до законів формоутворення в живій природі полягають у тому, що
дизайн як особливий вид мистецтва має безпосередній зв’язок з матеріальним середовищем.
Ідея застосування знань про живу природу для вирішення інженерних
завдань належить Леонардо да Вінчі, який перший зробив креслення літального апарату з крилами, як у птахів. Так і відомий архітектор Г.Ейфель поклав
в основу своєї конструкції принцип побудови людських кісток. Також багато
сучасних хмарочосів повторюють будову колоска (Башта Троянди, Дубай) та
ДНК (Вежа Кайан, Дубай та житловий комплекс «Кайора Гарден», Тайбей).
Деякі сучасні будівлі повторюють форму квітки (Сіднейський Оперний Театр)
або падаючої води (Хмарочос Аква, Чикаго).
Метод архітектурної біоніки дозволяє з’єднати в одне ціле абстрактне
і конкретне - математичні закони форми і її емоційний образ, науку і мистецтво. Цей метод знаходить широке використання у вирішенні завдань сучасної архітектури, допомагає подолати як одноманітність форм, так і неузгоджене їх використання.
Список джерел:
1. Павленко О. А. Методи формоутворення в архітектурі / О. А. Павленко // Містобудування та територіальне планування. - 2012. - Вип. 45(2). - С.
82-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_45%282%29__13
2. Хазін В.Й., Сердюк Д.В. Принципи архітектурної біоніки та приклади
їх практичного застосування. Муниципальное хозяйство городов ,(76),166170. Получено с https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/2981
3. Кузьмич, А. В. Біоніка в архітектурі / А. В. Кузьмич, Д. О. Матвієнко, К. Ю. Печерська-Громадська // Збірник тез доповідей ХХV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництві підприємств будівельних матеріалів» (м.
Київ, 25-26 листопада 2019 р.). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С.
56-58. – Бібліогр.: 3 назви.

ст. Станіславська О.С

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Бєлих І.М.

РОЛЬ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В АРХІТЕКТУРІ
Проблема: Архітектор – складна професія, яка охоплює в собі багато
дисциплін, одна з яких – нарисна геометрія.
Актуальність:Будь-який штучний об’єкт спочатку проектується, а по-
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тім будується. Це означає, що проект на створення об’єкта, який на 95%
складається з робочих креслень, є інформаційним посередником між проектувальниками та будівельниками. Ця обставина актуалізує важливість
придбання початківцями-архітекторами здібності бачити майбутній об’єкт
“внутрішнім поглядом” як складну систему взаємопов’язаних елементів
і вміти створювати їх оборотні зображення у будь-яких видах проекцій.
Мета: дослідити роль нарисної геометрії в архітектурному проектуванні.
Нарисна геометрія — це наука, що вивчає методи зображення тривимірних об’єктів, використовуючи двовимірні зображення.
Завдяки нарисній геометрії, з’явилось поняття «проекції» (аксонометрична та ортогональні: фронтальна, горизонтальна, бічна), які активно
використовуються не тільки архітекторами. Вони дозволяють повніше
зобразити геометричні властивості фігури-оригіналу, її положення в просторі.
Нарисна геометрія має особливе значення для розвитку просторової
уяви, яке необхідне в практичній діяльності архітектора, інженера, конструктора, дизайнера.Також архітектура їде в ногу з часом і використання
систем автоматизованого проектування основане на законах і правилах
нарисної геометрії та інженерної графіки.
Нарисна геометрія – одна із перших дисциплін, що складають основу
архітектурної освіти. Вона є теоретичною основою інженерної та комп’ютерної графіки. Знання, одержані в курсі нарисної геометрії, повинні розвивати у людині здатність зображати, досліджувати не тільки реальні
фігури, але і конструювати в уяві нові форми. Суттєва роль дисципліни в
розвитку просторового мислення, як вагомого знаряддя у творчій діяльності архітектора.
Висновки:Нарисна геометрія є фундаментом проектування. Архітектор повинен на основі знання цієї дисципліни вміти читати та розробляти
різноманітну технічну документацію, мати просторове мислення при проектуванні, працювати з графічною інформацією на ортогональних проекціях, аксонометричних зображеннях.
Список джерел:
1. В. Є. Михайленко, Μ. Ф. Євстіфеєв,C. М. Ковальов, О. В. Кащенко. Підручник « Нарисна геометрія». Київ 2013 р. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/sk794866.pdf.
2. Нарисна геометрія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://vseosvita.ua/library/narisna-geometria-67297.html.
3. М. Козяр. Стаття: Нарисна геометрія на рубежі століть. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:file:///C:/Users/User/Downloads/
Mir_2016_3_6.pdf
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Актуальність: У класичному розумінні, нарисна геометрія грунтується
на широкому застосуванні методу проекційних зображень. Вона все більше і більше починає грати певну роль і в математиці, фізиці, хімії, кристалографії і навіть в педагогіці (параметричний метод побудови проекцій).
Мета: дослідити ідеї та методи прикладної геометрії.
Від інших геометричних наук, тобто від аналітичної, диференціальної
або проектної геометрії, нарисна геометрія відрізняється своїм методом.
Насправді, метод нарисної геометрії полягає в побудові і вивченні відображень об’єктів дійсного світу, що дозволяють встановлювати необхідні закономірності і вирішувати завдання, що відносяться до цієї області.
На нарисну геометрію серйозний і благотворний вплив зробив розвиток
аналітичної і проектної геометрії, багатовимірної геометрії і топології.
Афінна геометрія це, по суті теорія інваріантів афінних перетворень.
Використовуючи теорію інваріантів, можна побудувати проектну геометрію на підставі проектних, тобто дробово-лінійних перетворень, а саме
які включають афінські перетворення як окремі випадки. Отже, проектна
геометрія виступає як теорія інваріантів проектних перетворень. Наслідуючи той же принцип можна перейти від метричної геометрії також і до
інших видів геометрії. Конструктивна геометрія – це розділ геометрії, в
якому вивчаються методи і теорія геометричних побудов. Сукупність усіх
цих графічних дисциплін пропонується назвати «графічною геометрією».
Прикладна геометрія розробляє різні системи алгоритмів як основу для
автоматичного проектування різних об’єктів і їх взаємозв’язків.
Висновок: Отже, прикладна геометрія дуже багатогранна наука, яка
включає рішення найскладніших геометричних завдань різної спрямованості. Нині вирішуються завдання геометричного конструювання різних
геометричних об’єктів, у тому числі авіаційного профілю. Слід зазначити, що ці завдання відрізняються спільністю методів, оскільки їх рішення грунтоване на оптимізації великої кількості параметрів, що входять
у функціональні залежності, що описують той або інший об’єкт, а далі
набувають чинності і застосовуються загальні закони автоматизації в їх
стандартній формі.
Список джерел:
1. Курдюмов В.И. Курс начертательной геометрии. Ортогональные
проекции. – СПб, 1985.
2. Якунин В.И., Гузненков В.Н. Геометрическое моделирование как
обобщение методов прикладной геометрии и ее разделов // Интеграл. –
2012. – No 5. – С. 120–121.
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ХV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВІМ-ПРОЕКТУВАННЯ
Проблема: в сучасних умовах стало неможливо ефективно обробляти колишніми засобами величезний потік інформації, що хлинув на проектувальників.
Актуальність: інформаційні технології проникають в усі сфери бізнесу. Так, в області будівництва на зміну системам автоматизованого проектування прийшла технологія інформаційного моделювання будівлі. Тож
на сьогоднішній день, завдяки новітнім технологіям, з’явилася і величезна кількість областей в архітектурі, де застосовується тривимірне моделювання та анімація.
Мета: дослідити спроби та принципи технологічної реалізації
ВІМ-проектування.
BIM-технології і сьогодні залишаються однією з найбільш обговорюваних тем в будівельній галузі. З кожним роком можливості BIM стають
ширшими - від звичного застосування в проектуванні технологія рухається в бік комплексного інструменту і джерела цінної інформації, що може
використовуватися на всіх етапах життєвого циклу об’єкта. У загальних
рисах, реалізація інформаційного моделювання будівлі відбувається в
кілька етапів:
●
Перетворення наявних креслень та іншої «плоскою» документації до затвердженого раніше формат BIM-моделі.
●
Автоматична перевірка комунікаційних і інженерних мереж, несучих конструкцій і т. Д., З наданням звіту про проектні помилки з даними
для їх усунення.
●
Виправлення помилок і оптимізація існуючих проектних рішень.
●
Навчання керуючої команди замовника роботі з програмами з
контролю BIM-моделі.
●
Заключне 4D-моделювання, підвищення рівня деталізації, підготовка BIM-моделі для передачі даних службі експлуатації будівлі.
Висновки: ВІМ-проектування – це принципово інший підхід до зведення, оснащенню, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі, до управління життєвим циклом об’єкта, включаючи його економічну складову, до
управління навколишнім нас рукотворним середовищем проживання. Це
- зміна ставлення до будівель і споруд взагалі.
Список джерел:
1. BIM технології в проектуванні: що під цим зазвичай розуміють-[Електронний ресурс] – Режим доступу https://maistro.ru/articles/stroitelnyekonstrukcii.-proektirovanie-i-raschet/bim-tehnologii-v-proektirovanii-chto-podetim-obychno-ponimayut (дата звернення 12.11.2020).
2. BIM-технології в будівництві -[Електронний ресурс] – Режим до-
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Основи нарисної геометрії відносяться до XVIII-XIX ст. Це була дуже
диференційована наукова дисципліна, елементи якої, і разом з тим її
основний науковий зміст, були розроблені і систематизовані видатним
французьким геометром, різнобічним мислителем і філософом Гаспаром
Монжем.
Був накопичений достатній досвід і з’явилася необхідність в науковому обґрунтуванні методів нарисної геометрії. Все це дало можливість
встановити двоїстий характер нарисної геометрії, зарахувавши її до класу прикладних наук, і привласнити їй друге, більш загальне визначення – прикладної геометрії. Це, зокрема, пояснюється тим, що нарисна
геометрія відіграє значну роль в самій математиці, будучи її складовою
в механіці, фізиці, а також в кристалографії, живопису, медицині, в конструюванні найрізноманітніших об’єктів в літакобудуванні, вертольотобудування і т.д. Якщо взяти до уваги типологію і систематику процесу виникнення нових областей знання, то прикладну геометрію можна віднести як
до типу А, так і до типу С.
Сучасний розвиток науки характерний прагненням до виділення систем досліджуваних об’єктів, коли досліджувані елементи системи утворюють деяку множину абстрактних об’єктів і явищ реального світу, дослідження властивостей окремого взятого об’єкта, системи стає важким.
У нарисної геометрії отримано велику кількість проекційних і не проекційних методів графічного відображення геометричних фігур: метод
двох зображень; двох слідів; метод Монжа; полярні методи; аксонометричні методи перспектив і т.д.
В даний час, нарисна геометрія, завдяки високому рівню мотивації
продовження наукових досліджень і їх технічної потреби, стала надійним
науковим апаратом, за допомогою якого вирішуються найскладніші прикладні завдання в різних областях науки і техніки. Разом з тим розробляються і нові способи модернізації проекційних методів. До розвитку
і застосування методів прикладної геометрії можна з повною підставою
застосувати чудову думку видатного фізика минулого століття Вернера
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Гейзенберга: «Інтелектуальна сила науки полягає в особливому способі
узагальнення, що дозволяє охопити єдиним поглядом різнорідні явища і
давати цим явищам єдине пояснення».
Список джерел:
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3. Якунін В.І., Гузненков В.Н. Геометричне моделювання як узагальнення методів прикладної геометрії та її розділів // Інтеграл. - 2012.
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ПОШИРЕННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
За останні роки характерною тенденцією у розвитку будівництва та
проектування є збільшення кількості принципово унікальних будівель,
що створює неабияку складність у їх створенні. Попит на виняткові конструкції та споруди веде за собою підвищення рівня відповідальності за
помилки у вимірах. Кілька років тому, задля спрощення проектування,
набула розповсюдження технологія ВIM – building information modeling.
Основою цієї технології була інформація про графічну модель, яка об’єднувала геометричну модель будівлі, її фізичні характеристики, назви і
функціональні особливості окремих елементів. Завдяки високій точності
та детальному опису моделі, ця технологія дає можливість проводити
різні розрахунки та аналіз отриманих результатів.
У рамках даного дослідження запропоновано визначити прогрес у
розвитку BIM-технологій, через призму архітектурного проектування та
будівництва в Україні.
Головною метою цієї роботи є дослідження сутності, становлення,
сучасного стану та перспектив розвитку інформаційного моделювання в
архітектурі з акцентом на реальні можливості України.
В основі технології BIM лежить концепція об’єктноорієнтованого параметричного проектування будівель. І це параметричне моделювання є
однією з тих принципових особливостей, які відрізняють ВIМ-програми від
усіх інших САD систем проектування. Таким чином, BIM-технологія підвищує безпеку зведення об’єктів, шляхом моделювання та прогнозування
потенційних впливів тих чи інших факторів на конструкцію чи споруду.
Одною з її переваг є можливість залучити кілька осіб із різною сферою
зайнятості, задля створення повноцінного проекту.
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ОСОБЛИВОСТІ 3D - МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБРАЗІВ У
SKETCHUP
Проблемою використання програм для 3D- моделювання є дуже високий поріг входу для людини, яка ніколи не стикалася з подібним у житті.
У сучасному світі на спеціальностях, пов’язаних з будівництвом, дуже
важливо знати нарисну геометрію, володіти просторовим мисленням і
мати базові навички у програмах для створення геометричних образів.
У процесі розвитку до програми додавались інструменти, виправлялись помилки, зменшувався час обробки файлу шляхом поліпшення
структуризації.
SketchUp — програма для швидкого створення та редагування тривимірних та двовимірних геометричних образів, реалістично візуалізує
архітектурні об’єкти, грає не малу роль у сучасному проектуванні. Перевага програми – інтуїтивно зрозумілий для користувача інтерфейс.
Основними інструментами для редагування об’єктів є: “Line” (створення
ліній), “Circle” (створення кіл), “Scale” (масштабування об’єктів), “PushPull” (надання об’єктам об’єму), “Move” (переміщення об’єктів), “Follow
me” (проведення вибраної твірної по заданій напрямній). За допомогою цих інструментів можна відтворити геометричні фігури у будь-якому
розмірі. Готову фігуру можна редагувати, змінювати її розміри, текстуру,
прикріплювати її до інших об’єктів тощо. Програма реалізує концепцію
прямого моделювання геометрії, в рамках якої користувач спочатку будує
плоский контур з наявних примітивів, потім витягує його з метою створення об´єму, після чого додає моделі потрібну форму, перетягуючи її еле-
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З 2020 року архітектурне проектування в Україні мало остаточно
перейти до BIM-технологій. Зрозумівши всю перевагу цих новітніх технологій більшість архітекторів та конструкторів вже віддають перевагу
BIM-технологіям. Адже, Україна повинна мати сучасні, але найголовніше
безпечні будівлі, задля задоволення потреб громадян.
Дослідження підкреслило основні переваги використання BIM-технологій з точки зору проектування. Ключовим значущим аспектом, є підвищення безпеки проектування у командній роботі конструкторів та архітекторів.
Список джерел:
1. Sustainability Assessment through Green BIM for Environmental,
Social and Economic Efficiency // Procedia Engineering. 180: 520–530. 201701-01.. — ISSN 1877-7058.. — doi:10.1016/j.proeng.2017.04.211
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менти (вершини, ребра, грані). Під час роботи з графічним редактором
програма намагається допомогти користувачеві, розміщуючи об’єкти та
лінії паралельно до однієї з осей. Готовий файл SketchUp можна конвертувати в іншу програму для обробки 3D-моделей, наприклад, ArchiCAD.
Для студентів є можливість безкоштовно завантажити програму з офіційного сайту, на якому зібрані посібники від користувачів програми, які
допоможуть розібратися у ній. SketchUp підтримує експорт та імпорт різноманітних форматів тривимірної та ростової графіки.
Отже, для формування навичок 3D-моделювання можна вибрати
SketchUp через привітність програми до не професійних користувачів та
простоту у використанні.
Список джерел:
1.Инструменты [Електронний ресурс]: – Режим доступу
https://redkit.pro/sketchup-education/tools
2.Что такое SketchUp [Електронний ресурс]: – Режим доступу
http://www.ecoshop.biz/?action=review-0201
3. How to draw [Електронний ресурс]: – Режим доступу
https://forums.sketchup.com/t/circle-perpendicular-to-line/21745

ст. Мироненко О.С.
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3D-ДРУК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ У БУДІВНИЦТВІ
3D-друк – одна з форм технології адитивного виробництва, де
тривимірний об’єкт створюється шляхом послідовного накладання шарів
матеріалу один на одного. Технологія тривимірного друку все більше і
більше входить в оточуюче нас середовище. Декілька років тому тяжко
було уявити принтер, який був би здатен побудувати цілий будинок, зараз
це можливо.
Так як виготовлення об’єктів за допомогою 3D-принтера є процесом повністю автоматизованим, то від людини потребується лише створювати цифрові моделі цих об’єктів та поновлювати матеріали, які використовуються для друку. Такий метод виготовлення має високу точність,
якість, малий час виробництва та виключає людський фактор.
Потреба в швидкому та недорогому будівництві змушувала інженерів шукати нові технології та методи зведення будівель і споруд.
Для будівництва були розроблені принтери з робочим об’ємом близько
1000м3 та з технічною можливістю друку бетонною сумішшю.
Існує два види будівництва за допомогою 3D-принтерів. У першому
випадку принтер розташовується на будівельному майданчику і процес
зведення відбувається пошаровим нанесенням бетонної суміші відповід-
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но до проекту. А в другому – об’ємні елементи друкуються в заводських умовах і доставляються на майданчик, де монтуються традиційними
методами будівництва, це дає змогу прискорити будівництво в декілька
разів.
Одним із таких принтерів, є система Contour Crafting, спроектована
дослідниками з університету Південної Каліфорнії (University of Southern
California), що здатна надрукувати двохповерхову будівлю всього за 24
години.
Але навіть цей прилад не може працювати без спеціалістів, які
будуть проводити підготовку до друку (заливати фундамент, проводити
калібрування самого пристрою, його позиціонування, розробку та завантаження в комп’ютер принтера відповідних файлів проекту).
Отже, на даний момент, 3D-друк є дуже перспективним і має всі
шанси стати головним інструментом у сучасному будівництві.
Список джерел:
1. Економіка та управління національним господарством
[Електронній ресурс]: – Режим доступу
http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_5/9.pdf
2. 3D-печать для строительных и архитектурных проектов: The
Ultimate Guide
[Електронній ресурс]: – Режим доступу
https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/applications-of-3dprinting/construction-and-architecture/

ст. Гупало Р.С.
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СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ДЕФОРМОВАНИХ ФІГУР
У ПРОГРАМІ CINEMA 4D
Cьогодні дуже важко здивувати когось звичайними будівлями,
завдання стоїть у тому, щоб зробити щось нове, незвичайне за короткий
час та мінімум матеріальних затрат.
З появою такої програми, як Cinema 4D, зображення об`єктів ще
до їх побудови в реальному світі стало легшим.
Cinema 4D є універсальною, комплексною програмою для створення і редагування двох - і трьохвимірних об’єктів. Один з плюсів цієї
програми є легкість в опануванні, адже зрозумілий інтерфейс дозволяє
взаємодіяти з інструментами навіть новачкам. В останніх версіях Cinema
4D з’явилась функція деформування фігур та анімації.
Наприклад, щоб побудувати шайбу, треба спочатку побудувати
коло, яке виконує функцію напрямної, потім - прямокутник, який яв-
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ляється твірною. Шляхом переміщення твірної по напрямній отримуємо
об´ємне тіло, яким є шайба. Тобто за допомогою інструментів програми
можна задавати напрямну у вигляді довільної плоскої фігури і так само
твірну (лінію чи замкнений контур-площину) для отримання складного
3-ох вимірного об’єкта.
Найцікавіше те, що в програмі можна всіляко деформувати фігури:
гнути, скручувати, з’єднувати між собою, віднімати від одної фігури іншу.
Наприклад, за допомогою скручування стрічки отримуємо макет гвинтової драбини.
4D у назві програми говорить про присутність часового простору,
тож тут ми можемо не тільки моделювати, а й анімувати фігури, прикладом застосування анімації є зображення процесу побудови будинку. Тож з
гарним володінням програми та фантазією можна створити дійсно витвір
мистецтва.
Отже, Cinema 4D є легка в опануванні універсальна програма, в
якій можна зображати об’єкти на комп’ютері ще до їх побудови в реальному житті, запобігаючи непорозумінь зі сторони заказника. Також архітектори тут можуть втілювати всі свої ідеї для побудови ідеального за
зручністю експлуатації та ремонту житла.
Список джерел:
1)Офіціальний сайт Cinema 4D. maxon.net/en/
2)Вікіпедія. ru.wikipedia.org/
3)Ютуб. youtube.com

ст. Товстолуг В.В.
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BIM-МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ БЕЗПЕКИ В БУДІВНИЦТВІ
BIM – моделювання використовує можливості науково-технічного
прогресу в комп’ютерній індустрії і представляє сучасний підхід до проектування і управління процесами будівництва. Це дає можливість підвищити якість і ефективність будівництва, якість проектної документації;
дає можливість виявлення помилок на різних етапах, що сприяє прискоренню всіх процесів і підвищенню конкурентоспроможності організації.
При цьому великий обсяг технічних робіт виконується комп’ютером, але
за людиною залишається прийняття основних рішень з проектування.
Основними проблемами впровадження BIM-технологій в будівельній галузі є: недостатня зацікавленість і непоінформованість будівельних
організацій, вартість впровадження і сумісність з іншими комп’ютерними
технологіями, фінансові обмеження, трудомісткість створення BIM-моделі, відсутність знань та інше. Важливо також впроваджувати BIM не
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тільки на стадії проектування, але і на стадіях життєвого циклу будівельної продукції.
Дана система дозволяє збирати всі дані воєдино, чітко вибудовувати
модель, що дає можливість повноцінно оцінювати виробничі роботи і передбачити можливі труднощі і неузгодженість дій в будівельному процесі.
Інформаційне BIM - моделювання сприяє відстеженню всіх етапів будівництва з початкового етапу і до введення в експлуатацію. Також існує
можливість, при необхідності, проводити контроль за процесами ремонту, перебудови, реконструкції та знесення будівель і споруд.
Необхідно відзначити, що одним з основних завдань є вирішення питань, пов’язаних з безпекою людей. При впровадженні BIM - моделювання знижується ризик здійснення помилкових дій з боку людини на різних
етапах будівництва та експлуатації будівлі.
Список джерел:
1. BIM - моделювання [Електронний ресурс]: – Режим доступу
https://cyberleninka.ru/article/n/bim-tehnologii-na-sluzhbe-obespecheniyabezopasnosti-naseleniya/viewer
2. Е.С. Рахматуллина. BIM-моделирование как элемент современного строительства. // Российское
предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 19. –
С.2866.doi:10.18334/rp.18.19.38345.

ст. Грибенко А.С.
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ЖИВА ПРИРОДА ЯК ДЖЕРЕЛО НОВИХ КОНСТРУКТИВНИХ ФОРМ
Для того, щоб використовувати різні криві і поверхні, необхідно глибоке розуміння їх геометричної будови. У живій природі формоутворення природний процес, що дає постійну оптимізацію форми під впливом природного відбору і постійно мінливих зовнішніх умов. Раціональні якості
біоформи є цінними і використовуються при проектуванні архітектурних
об’єктів. BIM - технології 3D - моделювання, використовуючи біоформи
як основи майбутнього об’єкта, дозволяють провести аналіз моделі, перевірити міцність та доцільність конструкції.
Методи утворення кривих поверхонь, їх аналіз є необхідним засобом
вивчення і моделювання біоформ. Для вирішення конкретної практичної
задачі необхідна не тільки перевірка властивостей моделі, а й розробка
методів розрахунку заздалегідь заданих технічних характеристик, розробка методів синтезу, що забезпечують досягнення необхідних в завданні показників. Біонічні моделі, до того як отримують технічне втілення, починають своє життя на комп’ютері. Будується математичний опис моделі,
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по ньому складається комп’ютерна програма - біонічна модель. На такій
комп’ютерній моделі можна за короткий час обробити різні параметри
і усунути конструктивні недоліки. На основі програмного моделювання,
проводять аналіз динаміки функціонування моделі.
Актуальність і унікальність сучасного формоутворення полягає у
гармонійної організації природно - архітектурного простору, формуванні
збалансованого середовища життєдіяльності людини на основі використання природних форм і структур живих організмів.
Наукова новизна дослідження полягає у поглибленому вивчені формоутворюючих засобів у зв’язку з підвищенням соціального інтересу до
біоніки і її проявів у дизайні.
Таким чином, використовуючи природні принципи просторового формування середовища та створення конкретних конструктивних елементів,
матеріалів і технологій найближчого майбутнього, представляється можливим комплексне рішення питань організації архітектурного середовища відповідно до екологічних принципів.
Список джерел:
1. https://cyberleninka.ru/article/n/biopodhody-v-formirovaniiarhitekturnogo-prostranstva-xx-xxi-vv
2. Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика.-М.:Стройиздат, 1990.-269 с.
3. Франц Р. Восприятие формы/ – М.: Мир, 1974.-338 с.
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Функциональные задачи и художественные аспекты
светового дизайна
Ещё сравнительно недавно существовало только уличное освещение: обычное или праздничное. Но, возникла потребность решения ряда
проблем, касающихся экологии, экономики, эстетики городской среды.
Актуальность данной темы заключается в том, что в последние годы
световой дизайн стал очень популярным в мире, стала активно разрабатываться тема “умного города”, которая включает использование этого
направления. Эта отрасль архитектуры и дизайна решает самые различные задачи от повышения привлекательности до влияния на подсознание человека в плане того, что свет может изменить его работоспособность и комфорт.
Анализируя функциональный аспект и художественную выразительность светового дизайна, хочу выяснить возможности данного направления, чем руководствуются светодизайнеры и узнать, нет ли у него противоречия с идеей зелёного экоустийчивого города.
Проектирование освещения – это искусство, основанное на хорошем
знании физических законов распространения света, законов оптики, понимании материалов. Стандартизация решений зависит от требований
по уровням освещенности с точки зрения безопасности, уставов городов,
их флоры и фауны. Данное направление абсолютно не противоречит
идеям экоустийчивого города: низкое потребление энергии светодиодами, новые виды накопителей энергии, использование солнечных батарей. Главный тренд – концепция “умного города”, в рамках которой вся
городская среда снабжена датчиками, данные от которых попадают в
сетевое облако. Это даёт возможность определить количество людей
в здании, при дорожном движении, полностью регулировать источники
света в любой точке, измерять количество солнечного света. Таким образом, житель города становится частью его технической инфраструктуры.
Подводя итоги, можно подчеркнуть, что световой дизайн имеет три
главных аспекта: эргономический, эстетическое восприятие, энергоэффективность. Он способен решить много проблем города, его возможности и смысловые значения растут, популярность ширится по всему миру.
Литература:
1. Захарова М.. Световой дизайн нужен, чтобы сделать города “зелёными” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://green-city.su/
svetovoj-dizajn-nuzhen-chtoby-sdelat-goroda-zelyonymi/ - Дата доступа:
07.11.2020
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Дефіцит і дорожнеча вільних ділянок під забудову в Києві та інших
містах-мільйонниках сприяють розвитку альтернативного будівництва на воді. У Києві плав будинки почали будувати тільки в кінці 1990-х, але
зараз на Дніпровській набережній практично не залишилося вакантних
причалів. Поступово розвива-ється будівництво на воді й в регіонах.[1]
Основною проблемою в експлуатації подібних будівель є корозія їх бетонно-сталевих конструкцій.
Переваги композитної арматури, базуються на недоліках металевої
арма-тури. Каркас склопластикової конструкції не схильний до впливів
води, солі, ки-слот, хімічних реагентів, лужного середовища і іншого роду
руйнівників. Цей матеріал перевершує сталеву арматуру в і найпоширенішому оточенні - промис-лові загазовані міста. В умовах впливу вуглекислого газу зі змінною вологістю починається карбонізація бетону,
яка призводить до прискореної корозії метале-вої арматури. Таким чином конструкція будівлі з композитної арматури виявля-ється міцніше, як
з надводної, так і з підводної частини. Ще однією перевагою полімерної
арматури є низька вага, що дає можливість знизити навантаження на конструкцію, а також спрощує роботу з транспортування та монтажу. Крім
того, композитна арматура відноситься до діелектриків, дозволяючи безпечно викори-стовувати її в умовах підвищеної вологості. Однією з проблем є нестійкість по-лімерної арматури до високих температур, однак
ця проблема вирішується пос-тійним перебуванням фундаменту в воді,
яка охолоджує всю конструкцію. Ще одним недоліком є те, що модуль
пружності у металевої арматури (200 000 МПа) в 4 рази вище ніж у неметалевої (55 000 МПа).[2] Це можна нівелювати великою кількістю бетону,
який обійдеться значно дешевше, ніж збільшена кількість по-лімерної арматури.
Незважаючи на всі мінуси, композитна арматура при будівництві споруд на воді є найкращим аналогом металевої. Цю технологію доцільно застосовувати при проектуванні портів, мостів, прибережних конструкцій та
інших споруд, які знаходяться у воді або в ґрунтах підвищеної вологості.
Література:
1. В Украине активно развивается строительство на воде//domik.
ua — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://domik.ua/novosti/vukraine-aktivno-razvivaetsya-stroitelstvo-na-vode-n42290.html
2. Сравнение стеклопластиковой и металлической арматуры//viascio.
ru — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://viascio.ru/materialy/
armatura/sravnenie-stekloplastikovoj-i-metallicheskoj
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Роль світла в просторі метро
Підземний простір - нехарактерна для перебування людини середа.
Тут немає природного освітлення - це замкнутий простір, в якому погляд
людини впирається у якусь перешкоду або чорноту тунелю. Звідси виникає ряд завдань, пов’язаних зі створенням комфортного та безпечного
середовища, з архітектурною організацією всього простору станції. [2, 3].
Актуальність даної роботи обумовлена тим, що на сьогоднішній день
змінилася концепція освітлення метрополітену, яке все більше розкриває
архітектурно-художні особливості станцій і забезпечує високий ступінь
комфорту для пасажирів і персоналу.
Новизна дослідження полягає в тому, що з’явилися нові світловідбивачі і розсіюючи матеріали і технології, різноманітніші стали форма і
розміри світильників. Це дозволяє знаходити більш енергоефективні та
економічно виправдані рішення, підвищувати освітленість станцій з урахуванням всіх вимог і робити освітлення більш виразним.
У метро штучне освітлення, видиме пасажиром, єдино і статично;
відповідно архітектурна форма в метро фіксується в постійному стані, і її
сприйняття варіюється виключно в русі пасажирів і потягів. Фіксованими
стають і смисли художнього і світлового рішення станції. Саме тому при
будівництві станції метро, найважливіший момент включення штатного
освітлення: тільки тоді форма знаходить свій постійний вигляд, а простір
- свій композиційний зміст. [1]
Таким чином, можна зробити висновок, що станція метро – це не тільки транспортний об’єкт, це ще суспільний простір. Світло і способи освітлення через сприйняття організації руху і тектоніки метро впливають на
уявлення станцій, підземних вокзалів, як «багатошарового» універсального міського простору. Загальне світло грає величезну роль в підземних
спорудах, так як допомагає подолати природне для людини опір і почуття
страху абсолютної темряви.
Література:
1. Бродський, Л. Світло в метро / Л. Бродський // Архітектурна газета.
- 1935. - 28 квітня. - с. 3.
2. Коллі, Н. Я. Архітектура метро // Як ми будували метро. - М .: Видавництво «Історія фабрик і заводів», 1935. - с. 223-258.
3. Павлов, Н. Л. Метро як печера. Традиційна система орієнтації в
підземному просторі і сучасні вимоги безпеки / Н.Л. Павлов // Архітектурний вісник. - 2007. - №3. - с. 176-183.
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Освітлення відіграє життєво важливу роль в тому, як люди сприймають
і розуміють архітектуру. Незалежно від того, освітлені будівлі і споруди природним або штучним світлом, освітлення - це середовище, яке дозволяє
нам побачити і оцінити красу будівель навколо нас.
Були складені різновиди напрямків архітектурного освітлення і вивчені
їхні основні категорії.
В наші дні професіонали виділяють кілька основних напрямів в архітектурному освітленні:
1. Освітлення міських будівель;
2. Освітлення заміських будинків, котеджів, яке відрізняється від освітлення великих міських будівель використанням світильників з мініатюрними
розмірами, в переважній більшості - світлодіодних або з галогеновими лампами.
3. Освітлення об’єктів культури: пам’ятників, статуй, малих архітектурних форм.
Сучасне міське архітектурне освітлення - один з основних інструментів
створення власного іміджу і залучення клієнтів. Використовувані для цих
цілей вуличні освітлювальні прилади можна умовно розділити на три категорії:
- світильники загального вуличного освітлення;
- архітектурна підсвітка;
- зенітні прожектори.
При проектуванні будь-якої будівлі сьогодні проектується і підсвічування
фасадів. Щоб грамотно і красиво виглядало фасадне освітлення, потрібно враховувати всі тонкощі і нюанси самої будівлі. Грамотно спроектоване
архітектурне освітлення будівель буде служити власнику довгий час тільки
в плюс. Світильники, підсвічування легко обслуговувати, і при необхідності
замінювати. Електропроводка обов’язково повинна бути прихованою, тому
підсвічування монтують або під час капітального ремонту, або при будівництві. Відкрита проводка в цьому випадку виключена.
Архітектурне освітлення так само важливо, як і сама архітектура. Використання різних матеріалів, кольорів і текстур з різними типами освітлення
може вплинути на те, як люди себе почувають і як вони сприймають простір
та саму будівлю. Будь то природне або штучне світло, воно дозволяє оцінити архітектуру і помітити аспекти, які люди не побачили б без освітлення.
Література:
1. Войцех Жаган. Ілюмінація об’єктів. – Львів: ЕКО інформ, 2007. - 247 c.
2. Лебедкова С.М. Архитектурное освещение. Уч. пособие по курсу «Эстетика освещения», М.: 1985, 52 c.
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Купольні конструкції як спосіб реалізації нових архітектурних ідей.
Геодезичні куполи: переваги і недоліки
У сучасному будівництві все більше уваги приділяється креативним
рішенням, вплив яких на навколишнє середовище мінімальний.
Метою даних тезисів є аналіз купольних конструкцій та геодезичних
куполів як уособлення зниження рівня споживання матеріальних і енергетичних ресурсів в процесі зведення будівлі і його подальшої експлуатації.
Об’єктом вивчення є цілісно-купольні будинки.
Актуальність даної теми пов’язана з тенденціями на металеві сітчасті
купола, як різновид сітчастих купольних оболонок.
В ході виконаного аналізу були зроблені наступні висновки. Будинок-сфера перевершує звичний будинок у формі паралелепіпеда практично з усіх параметрах. Купол міцніше паралелепіпеда. Також він характеризується низькими тепловтратами так як сфера більш компактна
і втратить тепла, як мінімум, на 20% менше. Конструкція купола дуже
проста, вона дозволяє заощадити на матеріалах до 40-50% в порівнянні
з будинком-паралелепіпедом. Час зведення готового до експлуатації будинку-купола становить від одного до чотирьох місяців, що значно перевищує час на зведення будинку-паралелепіпеда.
В умовах сучасного будівництва активно розвиваються нові технології спрямовані на втілення в життя креативних ідей, здатних знизити
витрати на будівництво, бути естетичними і екологічними. Одним з таких
рішень є - купольні будівлі та споруди. На сьогоднішній день їх широко
використовують, як в будівництві приватних будинків, так і громадських.
Література:
1. Apfeldorf Michael, From Dome Homes to Fullerness // The Science
Teacher. – 2016.- 212 с.
2. Тетіор А.Н. Архітектурно-будівельна екологія. - М.: Академія, 2008.
-368 с.
3. Сичьов С.А. Еко технології будівництва та енергоефективність будівель // Science Time. - 2014. - 349 с.
4. Есипова А.А. Використання геодезичних куполів в будівництві: недоліки та переваги // Наука та сучасність. - 2015- с. 312
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Актуальність застосування енергоефективних технологій в будівництві
постійно зростає в зв’язку з ростом цін на комунальне обслуговування. Збільшення енергоефективності можна досягти зменшенням витрат на опалення,
охолодження, вентиляцію способом удосконалення конструктивних рішень.
Актуальні енергоефективні технології при будівництві хмарочосів:
1. Енергоефективне використання теплого повітря полягає в тому, що
нагріті повітряні потоки з паркінгів, місць загального користування застосовуються в розподілі енергії.
2. Використовуються склопакети з потрійним склінням, заповненими
аргоном. Фахівці стверджують, що аргон здатний утримати від 40 до 60%
тепла. Так само газ аргон захищає від ультрафіолетового впливу.
3. Для енергоефективності зовнішні стіни будівлі можуть використовуватися як жалюзі та можуть оснащуватися сонячними батареями. Це дозволяє
використовувати природне освітлення з максимально ефективністю.
4. Фасад будівлі сприймає великі вітрові навантаження. Конструкція будівлі передбачена таким чином, що вітер направляється на механічні поверхи, де стоять турбіни, які вентилюють та виробляють енергію для будівлі.
5. «Розумний» термостат, підтримує комфортні умови для мешканців,
ґрунтуючись на їх звичках, яким можна керувати дистанційно. В середньому, така технологія дозволяє заощадити близько 20% витрат на нагрівання
повітря.
6. Турбіни в трубопроводах. Технологія заснована на створенні турбін
в соматичних трубопроводах. Енергія генерується шляхом обертання сферичних турбін, коли потік води з великою швидкістю проходить через них.
Негативного впливу на трубопровід і каналізацію це рішення не створить.
Ідея створення енергоефективних висотних будівель полягає не тільки в
зниженні споживаної енергії, а й у створенні сприятливих і комфортних умов
для жителів. Більше природного освітлення, чистого повітря, менше шкідливих викидів в навколишнє середовище.
Література:
1. Владимирова А.С., Абакумов Р.Г. Сучасні проблеми енергоефективності та заходи її підвищення. 2016.
2. Абакумов Р.Г., Унежева В.А., Страхова А.С. Аналіз і застосування закордонного досвіду розвитку інноваційної діяльності в системі житлово-комунального господарства 2016.№ 6.
3. Абакумов Р.Г., Рахматуллін А.Р. Аспекти визначають ефективність
хмарочосів 2015.№ 5.
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Критерії створення нових архітектурних туристичних об’єктів на
прикладі готелю Бурдж Аль-Араб в Дубаї, ОАЕ
Для створення достатнього туристичного потенціалу будь-яка країна
повинна мати цікаві місця, які були б бажаними до візиту туристів та будівлі для розміщення та обслуговування туристів. Будівля готелю Бурдж
Аль-Араб в Дубаї, що була побудована в 1999 р., поєднала в собі обидві
функції.
Це найвища будівля, зведена на невеликому рукотворному острові,
і один з найвищих готелів світу. Зовнішній вигляд готелю став одним з
символів міста, хмарочос має форму паруса, як дань поваги багатому морехідному минулому Дубая. Образ легко запам’ятати, його легко можна
намалювати декількома штрихами.
Щоб побудувати будівлю такого масштабу і не втратити загальну архітектурну задумку було винайдено декілька нових на той час конструктивних рішень. В основі будівлі масивна бетонна плита, що формує штучний
острів висотою 7,5 м. Вага плити становить близько 40 т, її підтримують
250 бетонних паль. Для розсіювання хвиль були винайдені спеціальні пустотілі бетонні блоки. Ці блоки наче губка пропускають в себе хвилі та
гасять їх силу. Задля захисту будівлі з бетону та скла, висотою 321 м
від землетрусів та вітру був розроблений спеціальний металевий каркас.
Крокви виглядають ажурно та естетично й не руйнують архітектурний вигляд готелю. Для підкреслення ідеї «паруса» в будівлі була запроєктована найбільша тканинна стіна на основі полімерів. Готель має 56 поверхів
та вміщує 202 номери класу люкс, мінімальною площею 169 м2. Будівля
має консольний виступ на висоті 200 м над рівнем Персидського заливу,
в якому розмістився ресторан з панорамним видом на залив та місто.
Створення будівлі готелю, що стане новим туристичним об’єктом не
є єдиним раціональним рішенням, окрім цього можна проєктувати будівлі
відмінні за типологією, але на такому ж високому рівні. Для створення
такої будівлі незалежно від місця повинні бути виконанні такі архітектурно-конструктивні якості: простий та унікальний образ; розробка унікальних конструктивних елементів, що б підкреслювали або, як мінімум, не
руйнували загального вигляду будівлі; створення комфортного середовища для відвідувачів.
Література:
1. Сочалін О. Невероятные инженерные решения. Бурдж Аль-Араб - как создать здание-символ? [Електронний ресурс] / О. Сочалін //
Architime.ru: онлайн-видання.— Режим доступу: architime.ru/specarch/
atkins_middle_east/burj_al_arab.htm#1.jpg
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Правильно спроектоване і виконане освітлення забезпечує можливість нормальної виробничої діяльності, а також життєдіяльності людини. При незадовільному освітленні може знижуватися продуктивність і
погіршуватися самопочуття людей. Людина проводить в приміщеннях і на
роботі більшу частину свого часу. Тому необхідно виконувати всі вимоги
до освітлення виробничих, громадських та житлових приміщень.
На сьогоднішній момент це питання актуальне, тому архітектори й
забудовники з задоволенням використовують скляні елементи вікон та
фасадів у проєктах.
Ціль роботи: провести аналіз позитивних характеристик світлопрозорих конструкцій в сучасній архітектурі.
Скло є основним елементом сучасних віконних конструкцій. В число світлопрозорих конструкцій входять: фасади, вітрини, зенітні ліхтарі,
огороджувальні конструкції і навіть скляні сходи. У таких конструкціях
алюмінієві або сталеві профілі можуть заповняться склом, яке може бути
матовим, тонованим або прозорим.
По-перше, сучасні скляні панелі відрізняються стійкістю до ударів,
зносостійкісттю та іншими антивандальними характеристиками. По-друге, світлопрозорі фасади не тільки добре виглядають, але ще і виконують
важливі практичні завдання, зокрема, вони не перешкоджають надходженню світла у внутрішні приміщення. По-третє, склопакети дозволяють
утеплити приміщення і захистити їх від впливів таких зовнішніх факторів,
як шум, опади і вітер. Ще однією позитивною рисою світлопрозорих конструкції є те, що вони можуть застосовуватися всередині приміщень, щоб
створити видимість єдиного простору.
Висновок: Сучасні світлопрозорі конструкції мають велику кількість
позитивних рис, які здійснюють важливий вплив життя та роботу людини.
Вони дозволяють не тільки замінити конструкції виготовлені зі «звичних»
будівельних матеріалів: сталі, бетону, цегли, а й надати будівлям і спорудам виразності, урізноманітнити архітектурний вигляд, надати забудові
уныкальності, завдяки величезній кількості різновид скла.
Література:
1. fasadoved.ru.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
fasadoved.ru/materiali/prochie/osobennosti-i-sfery-primeneniyasvetoprozrachnyh-konstrukcii.html
2. Статья Куприянов В.Н. .[Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://s.siteapi.org/015a6a4a47a50b3.ru/docs/
q42noi0d6lcgwgc0gcs0wwowssg440
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Кубические дома в Роттердаме
Кубические дома – необычный жилой комплекс, возведенный архитектором-новатором Питом Бломом в 1984 году. Это одно из самых знаменитых и
посещяаемых зданий в мире. Его архитектор Пит Блом, опережал время и его
решения проблем 1970-1980-х актуально и сейчас.
В проекте Кубических домов он был в поиске новых форм и палитры архитектуры с целью найти гуманную сторону в послевоенном модернизме. Жилой
комплекс Пита Блома отражает его желание создать человечную архитектуру.
«Архитектура – это больше, чем создание места для жизни, – утверждал Пит
Блом. – Речь идет о влиянии на общество в целом». Идея Блома заключалась
в том, чтобы создать в большом городе своеобразную деревушку, тихий оазис
для жизни. Этот жилой комплекс занимает целый квартал, который планировался как самодостаточное отдельное пространство, в котором будут располагаться свои офисы, школы, магазины, парикмахерские, детские площадки и др.
В деревушке каждый дом олицетворяет дерево, а вместе дома образуют лес.
Обитаемое пространство в виде куба соотносится с кроной дерева. А первый
этаж представляет собой некий ствол, где располагалась лестница.
Всего 38 маленьких кубов и 2 «супер-куба», которые соединяются друг с
другом, чтобы составить единую композицию.
Кубические дома поставлены не на грань, и даже не на ребро, а на угол,
и это делает их чудом инженерной мысли. Кубы развернуты под углом 54,7°
– таким образом, что наверх направлена вершина трехгранной пирамиды. Каждая жилая единица имеет форму параллелепипеда, она придает конструкции
большей устойчивости. Но снаружи это отклонение в пропорциях незаметно, и
сооружения выглядят, как кубы, соприкасающиеся частью своих граней.
Основанием каждого кубического дома служит полая высокая колонна
в виде шестигранной призмы, внутри которой находится подъем в жилые
помещения. В промежутках между колоннами располагаются общественные пространства, связывающие всю конструкцию в единый комплекс
Основа конструкции кубов – деревянные каркасы в сочетании с железобетонными плитами.
Проект Кубических домов Пита Блома является уникальным, идейно,
как жилой комплекс в виде деревни, архитектурно, как наклоненные параллелепипеды, врезанные в колонну, так и конструкционно.
Литература
1. А. И. Локотко. Архитектура. Авангард, абсурд, фантастика. – Минск:
Беларуская навука, 2012. 206 с.
2. Hengeveld, Jaap. Piet Blom. Amersfoort – Jaap Hengeveld Publications,
2007. 232 p.

харків

255
ст. Тимченко Д. Д.

Харківський національний університет будівництва та архітектури
керівник: ст. викл. Кононенко Г.Ю., ХНУБА.

В останні роки в світі спостерігається активне будівництво та реконструкція концертних залів, які в свою чергу є невід’ємною частиною культурного
життя кожного міста. Завдяки цим спорудам створюються нові акценти, які до
невпізнання змінюють вигляд місця. Однак традиційний образ театру на даний
момент зруйнований, саме тому сучасна архітектурна практика демонструє
нам різноманіття форм та їх конструктивних рішень. Дана тема є актуальною,
оскільки будівництво сучасних концертних залів вимагає застосування непересічних конструкцій, що в свою чергу розвиває будівельну практику.
Метою роботи є виявлення та класифікація конструктивних особливостей
сучасних концертних залів в світовій практиці.
Концертні зали незмінно грають важливу символічну та громадянську
роль в житті міста, вони збагачують його культурне життя, стають його символом, а яскрава архітектура розглядається як найважливіший компонент даної
споруди. Концертні зали ‒ це також складні, ризиковані й дорогі проекти, які
часто заявляють про своє місто всьому світу. Цей аспект змушує архітекторів
зробити такий проект, який буде відповідати стандартам світового класу, що
з одного боку передбачає відмінні акустичні якості, а іншого – архітектурний
вигляд будівлі, її локація у місті та у всьому світі.
Будівництво концертних залів є складним завданням, адже ця будівля
повинна поєднувати у собі, як новітню яскраву архітектуру, так і технологічну
точніть акустичної системи глядацької зали, для проектування якої повинні
бути використані нетипові конструкції, які необхідно поєднувати з конструктивною системою усієї будівлі. Окрему увагу при проектуванні глядацьких залів
зазвичай приділяють наступним задачам:
‒ проектування сцени та акустики залу;
‒ звукоізоляція приміщення;
‒ проектування спеціалізованого освітлення;
‒ проектування вентиляція приміщення.
Таким чином, світова практика демонструє нам безліч варіантів конструктивних рішень концертних залів, що пов’язано з бажанням кожної нової будівлі
продемонструвати можливості міста, у якому вона будується.
Література:
1. Davis, P. Cost model. New-build concert halls / P. Davis, М. – Los Angeles :
AECOM, 2017. – 16 p.
2. McCandless, D. Concert Halls. Specifing for Sound Performance / D.
McCandless, М. – New York : The Construction Specifer, 1990. – 8 p.
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Житло майбутнього на прикладі сучасного економа
Проблема: в епоху глобалізації в світі прискорено збільшується чисельність населення, з чисельністю ростуть і потреби у модерновому та
просторому житлі.
Актуальність: у сучасному ритмі життя не обходимо створення нової
концепції житла, що відповідає не тільки всім нормам і вимогам, але і
здатним вирішувати сучасні проблеми і непрямі фактори, що впливають
на життя і існування людини і природи.
Новизна: існуючі методи дослідження застосовані до даної задачі аналіз інформації, системний підхід до розгляду об’єктів, класифікація
об’єктів, порівняння і зіставлення. Демонстрування того, що в результаті
спільного наукового підходу інженера і архітектора виникають енергоефективні будинки унікальної форми і краси.
Вклад автора:
- дати широкому колу студентів - архітекторів інформацію про найбільш відомі технології енергоефективних будівель;
- показати, що архітектура і будівництво вступають в абсолютно новий етап своєї історії - поява енергозберігаючих будівель є відображенням глобальних проблем суспільства ХХI століття;
- наголосити на необхідності використання екологічних будматеріалів
і розповісти про деякі з них;
- проаналізувати та виокремити інноваційні якості житла майбутнього.
Висновки: житло майбутнього має бути енегроефективним, ергономічним, довговічним і трансформованим. Орієнтовні оцінки дають
підстави зробити висновки, що, завдяки науковим дослідженням, які
збирають точні дані про енергоспоживання будівель, здійснюється впровадження екологічних будматеріалів та інноваційних технологій для
ефективності архітектурних проектів, а також допомагають вирішувати
глобальні проблеми екології та енергосберження.
Література:
1. Вольфганг Ф. Основні положення з проектування пасивних будинків. - М: Видавництво Асоціації будівельних вузів. 2008 - 144 с. ISBN
978-5-93093-619-3.
2. Авер’янов В.К., Подолян Л.А., Тютюнників А.І., Зарецький Р.Ю.
Енергоефективний будинок. Перші результати експлуатації та пропозиції
щодо вдосконалення систем. Інформ. бюлл. «Теплоенергоеффектівние
технології» № 3, 2002
3.
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/sun/kontroller-zaryadasolnechnoj-batarei.html.
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