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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Бачук В.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д. арх., проф. Черкасова К.Т.
ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ БУФЕРНИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ СВІТОВОЇ
СПАДЩИНИ
Включення нових об’єктів, які є дисгармонійними, до історичного ареалу
міста та руйнування існуючої архітектурної композиції є великою проблемою
міста Харкова. Тож, найважливішим завданням є забезпечення охорони
об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного реєстру нерухомих
пам’яток та до переліків пам’яток, інших об’єктів культурної спадщини з
метою запобігання їх руйнації, знесення або порушень сталого порядку їх
використання.
Окремим унікальним архітектурним об’єктом є будівля Держпрому, а
також ансамбль забудови житлового комплексу, який став продовженням
ансамблю забудови площі Свободи (Дзержинського) та надав ансамблю нового
адміністративно-ділового центру Харкова композиційну завершеність.
У зв’язку з внесенням будівлі Державної промисловості у попередній
список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, доцільним є розробка
пропозиції створення буферної зони.
Буферна зона - територія навколо об'єкта всесвітньої спадщини, що
забезпечує охорону цілісності та автентичності видатної універсальної цінності
цього об'єкта та у межах якої встановлюється відповідний режим використання.
В буферну зону будівлі Держпрому в місті Харкові входить ансамбль
житлової забудови Задержпром’я, який розглядається як пам’ятка
містобудування. Таким чином, буферна зона Держпрому є складним
містобудівним утворенням, що потребує визначення територіальних меж та
врахування особливостей збереження пам’яток архітектури, а також уточнення
статусу буферної зони та регулювання нової забудови в межах та поза її
межами.
На прикладі міста Києва розглянуто буферну зону пам’яток всесвітньої
спадщини – ансамблю споруд Софійського Собору та Києво-Печерської лаври.
Проаналізовано межі й режими використання охоронної зони.
Спираючись на існуючий досвід створення буферних зон навколо
об’єктів світової спадщини розроблено пропозицію щодо створення охоронної
зони навколо будівлі Держпрому у місті Харкові.
Список використаних джерел:
1. Історико-містобудівні дослідження Києва/ за ред.Вечерського В.В.;Відп. за вип. Сердюк
О.М.-К.: 2011.-454 с.
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2. Закон України «Про охорону культурної спадщини»
3. Звіт про стан збереження об’єкту всесвітньої спадщини. Міністерство культури України,
2016 р. - http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245193769

Калмикова М. Р.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вахніченко О. В.
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ
Висока вартість земельних ділянок у великих містах укупі з економічною
ефективністю висотних споруд зумовили стрімкий розвиток багатоповерхової
забудови міських територій. Висотне будівництво, крім очевидних економічних
вигод (підвищення щільності забудови і економія енергоресурсів), має також,
не менш важливий, художній аспект – висотні споруди є виразними
композиційними домінантами в силуеті міської забудови.
Не випадково, багато міст і країн ведуть багаторічні архітектурні
змагання, про те, чиї хмарочоси вище і оригінальніше за формами. Як символи
технічного прогресу, багатства і престижу, висотні будівлі сприяють розвитку
економіки, бізнесу і туризму. Дані обставини зумовили високу значимість
нових композиційних і конструктивних ідей в творчому процесі
формоутворення висотних споруд, а також ретельність вибору оптимального
варіанту оболонки будівлі в кожному конкретному випадку.
Тенденції розвитку висотної архітектури в сучасний період – це акцент на
композиційно-естетичні особливості проєктування зовнішніх оболонок споруд,
які поступово виходять на перший план серед всіх інших Пріоритет
композиційно-естетичних особливостей висотних будівель повязано із
взаємодією кількох чинників:
1. Висока престижність естетично досконалої і виразної зовнішньої
архітектурної форми висотних обєктів, часто є символами міст і держав.
2. Принципова конструктивно-технологічна структура будівель заввишки
до 1200 м, які здатні мати вельми складний геометричний обрис і поперечний
переріз внаслідок появи нових методів розрахунку, конструктивних рішень і
конструкційних матеріалів, дозволяє підвищити надійність статичної роботи
споруди зі складним характером навантаження, в тому числі в регіонах з
підвищеною сейсмічністю та вітровою активністю.
3. Незалежність зовнішньої архітектурної форми висотної будівлі від її
принципової конструктивної схеми (обриси внутрішнього несучого каркаса).
4. Розвиток концепції універсального внутрішнього простору, який
передбачає незалежність зовнішньої архітектурної форми висотної споруди від
його внутрішньої функціональної об&#39;ємно-планувальної структури.
Список використаних джерел:
1. Пол Голдбергер. Навіщо потрібна архітектура. - М.: Strelka Press, 2016
2. Деніел Брук. Історія міст майбутнього. - М.: Strelka Press, 2014
3. Лео Холліс. Міста Вам на користь. - М.: Strelka Press, 2015
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Божко К. В.
Керівник: канд. арх., доц. Кудряшова І. В.
ПОНЯТТЯ СИМВОЛІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНЦЕПЦІЇ ШАРОН
ЗУКІН
В наш час дослідження міських культур та центрів соціальної активності є
важливою часткою загальних урбаністичних досліджень міського середовища.
Однією з робіт де ретельно розглянути поняття «міських культур» та
«символічної економіки». є книга Шарон Зукін «Культури міст», що вийшла в
Америці наприкінці 1990-х.. Авторка досліджує Нью-Йорк 70-90-х років, що
був некомфортним для життя місцем, яке страждало від злочинності,
наркоманії та соціальних конфліктів. «Місто - це Левіафан і Мамона з цегли та
бетону, втілення потужності бюрократичної машини або соціального гніту
грошей. Нам, городянам, хочеться вірити, що культура - це засіб, здатний
пом'якшити грубий матеріалізм міста,» — вважає Ш. Зукін. Для сучасного
мультикультуралізму міст характерна соціальна залученість в політику і процес
проектування. Важливою рисою їх економіки стає репрезентативність міських
культурних ландшафтів, та саме культуру авторка вважає економічною базою
міст. Шарон Зукін досліджує важливість існування різноманітних символічних
культурних кодів, що до великої типології послуг (музеї, ресторани, тематичні
парки, торгові центри). В межах символічної економіки існує стратегія
відновлення покинутих територій. Їх відновлення відбувається за рахунок
заміщення на мікрорівні культури маргінальних груп культурою центрів
інновацій (галерей, бутиків, ресторанів, тощо). «Ріст культурного споживання
(мистецтва, їжі, моди, музики, туризму) та обслуговуючих це споживання
підприємств живить символічну економіку міста». Даний процес створює
символи, які формують привабливий образ простору та міста в цілому.
Отримані локації стають брендами та підпорядковані різним фірмам, це
створює ефект Діснейленду. Таким чином, у Нью-Йорці було реанімовано
велику кількість локацій у місті, серед них Брайант-парк, Медісон авеню 650 та
багато інших.
1. Дженкс. Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Дженкс Ч. ; Перевод с английского А. В.
Рябушина, М. В. Уваровой; Под редакцией А. В. Рябушина, В. Л. Хайта. — Москва:
Стройиздат, 1985. — 136 с.
2. Solnit R. Jelly-Chapiro J. Non-stop metropolis: The New-York City Atlas. Burning down and
rising up: The Bronx in the 70s. https://nonstopmetropolis.com/about
3. Зукин Ш. Культуры городов/ Ш. Зукин. — М.: Новое литературное обозрение, 2018.
4. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Д. Джекобс Перевод с
английского Леонида Мотылева. — Москва : Новое издательство, 2011.
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Секція 1. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
Білокінь І.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В., канд. арх., доц. Мартиненко А.С.
ДИСНЕЙЛЕНД ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ МІСТ
(ШАРОН ЗУКІН "КУЛЬТУРА МІСТ")
Кожне місто має своє "обличчя", свої моральні вимірювання, свою
духовність і свій менталітет. Все це визначається його культурою, нею
формується. Протягом багатьох років урбаністи, вчені, архітектори
намагаються відповісти на ряд питань: чому міста здатні викликати і
захоплення і страх, чому люди вважають за краще той чи інший транспорт, що
несе в собі поняття "культура міст".
Саме про причини цих суперечностей і різноманітності культури міст
розповідає в своїй книзі "Культура міст" Шарон Зукін. Автор досліджує зміни
ролі культури в сучасних містах, відзначаючи, що вона становиться все більш
значущою в міській політиці і економіці. Автор докладно описує явище
Диснейсвіту як новаторську стратегію глобального масштабу в області
символічної економіки, технологій та розваг.
Диснейленд і Диснейсвіт - найбільш важливі туристичні визначні
пам'ятки XX-ХХI століття. Вони представляють образ Америки як країни, яку
всі хочуть відвідати, репрезентують стиль життя, який багато хто хоче
перейняти. На думку Зукін "феноменом Диснейсвіту є демонстрація безмежної
життєздатності культурної індустрії в світі все більш жорстких матеріальних
обмежень. Він ілюструє приклад економічного розвитку на повністю
культурній, тобто "невиробничій", основі".
Диснейсвіт є окремим ідеальним простором, який візуалізує ідеальне
життя без турбот і проблем, і яке наповнене веселощами, радістю та розвагами.
Тут свої правила, свій словник, своя валюта. Нормативний словник
Діснейленду формує громадську культуру споживання і підкреслює
підпорядкованість особистості споживача корпоративному гігантові.
Диснейсвіт є зразком в сфері послуг. Його модель припускає, що місцева
чи регіональна економіка може будуватися виключно на даній сфері, а це, в
свою чергу, стимулює розвиток нерухомості, залучає інші «чисті» бізнеси і
забезпечує зростання підприємств і стимулює розвиток таких творчих
напрямків, як реклама і розваги.
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Підсумувавши можна стверджувати, що Диснейсвіт створює культурний
продукт наділений функціональною надійністю, візуальної цілісністю,
громадською безпекою. Це є умовою для популяризації Диснейсвіту і його
продукції в усьому світі, а також робить символічну економіку реальною.

1.

Список використаних джерел:
Шарон Зукін. Культура міст – Studia Urbanica, 2015 р.

Божко К. В., Жук І. Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В., канд. арх., доц. Мартиненко А.С.
ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБУДОВИ ПРИРІЧКОВИХ
ТЕРИТОРІЙ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
Робота пов’язана з курсовим проектом з редевелопменту ділянки Подолу
в історичному центрі Харкова, який межує з набережною ріки Харків.
Об’єктом дослідження є об’ємно-просторові рішення забудови
прирічкових територій в історичній перспективі на території колишньої
Російської імперії, СРСР, сучасної України.
Предметом дослідження є розвиток та зміна проектних підходів до
забудови прирічкових територій.
Забудова прирічкових територій України змінювалась та розвивалася під
дією факторів, які пов’язані з природніми умовами, історичним контекстом,
політичною, економічною ситуацією, тощо. За часів Російської імперії
будівництво біля річок формувалось хаотично та мало вигляд комбінованої
забудови. Значні зміни у практиці проектування на прирічкових територіях
відбуваються у СРСР, а саме з 1930-1950-х роках: велика ансамблева забудова
починає розміщуватись вздовж річок. Характерним підходом до організації
прирічкових територій цього періоду є квартальна забудова з вертикальними
домінантами на транспортних вузлах для великих міст. Цей підхід був
реалізований у Новій Каховці, де вздовж Дніпра були запроектовані житлові
квартали у 2-4 поверхи. У подальші роки лише індивідуальні архітектурні
проекти можна віднести до цікавих проектних рішень. Так у 1972—1974р. при
будівництві готелю «Парус» у Дніпрі були застосовані не тільки сучасні
проектні підходи, но і новітні технології будівництва (арх. В. А. Зуєв).
Після 1991 року будівництво приймає ущільнюючий характер, хоча на
теоретичному рівні з’являється ряд проектів, які втілюють сучасні методики
проектування : проект забудови харківського Подолу, ряд проектів Kyiv City,
проект забудови київського Подолу від “Zotov&Co”. Але, нажаль, велика
кількість проектів зараз залишається на папері, а українські міста досить не
мають цілісної забудови прирічкових територій.
6

Список використаних джерел:
1. https://commercialproperty.ua/cp-articles/pribrezhnye-zony-vodnyy-fasad-gorodov-/
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Коньшина К. А., Тимченко Д. Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В., канд. арх., доц. Мартиненко А.С.
РОЛЬ РЕСТОРАНІВ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НЬЮЙОРКА (АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ШАРОН ЗУКІН)
Шарон Зукін ‒ професорка Бруклін-коледжу і Міського університету
Нью-Йорка ‒ є однією з найавторитетніших і визнаних вчених, що працюють в
області сучасних міських досліджень.
Однією з видатних робіт авторки є книга «Культури міст», на сторінках
якої Ш. Зукін розглядає роль символічного виробництва (абстрактних,
нематеріальних продуктів) в міському просторі. Авторка демонструє, як
починаючи з 1970-х років економіки сучасних американських мегаполісів
стають все більш залежними від символічного виробництва, яке, в свою чергу,
стає містоутворюючим: усюди виникають нові ресторани, художні галереї,
бутики, музеї, поява яких сприяє формуванню привабливого іміджу міста, що
можна продавати. Ресторани відіграють дуже важливу роль у формуванні саме
культурної столиці, а етнічні ресторани створюють колорит міста та залучають
різноманітну публіку.
Метою роботи є виявлення ролі ресторанів у формуванні міської
культури на прикладі Нью-Йорка - одного з американських мегаполісів.
Об’єктом дослідження є нью-йоркські ресторани, як елемент
символічної економіки міста.
Предметом дослідження – аспекти завдяки якім ресторан стає об’єктом
міської культури.
Ресторанна індустрія ‒ одна з найбільш швидко зростаючих галузей
американської економіки. Поділ праці серед працівників ресторанної індустрії
здійснюється за етнічною і соціальним принципами. Це викликає питання щодо
принципів набору персоналу та поляризації можливостей працевлаштування
різних груп міського населення. Ресторани стають інкубаторами інновацій
міської культури. Вони живлять символічну економіку - соціально, матеріально
і духовно. Якщо Нью-Йорк втратить динамічність культурної столиці,
ресторанна індустрія ризикує втратити трудовий ресурс артистів, художників та
інших представників світу мистецтва, які прибувають в місто з інших частин
країни і з усього світу.
Список використаних джерел:
7

1. Зукин Ш. Культуры городов. - 2-е изд. - М.: Новое литературное обозрение, 2018. - 424 с. (Серия: Studia urbanica). ISBN 978-5-4448-0926-6.
2. Тыканова Е. Рецензия на книгу Зукин Ш. Культуры городов / Шарон Зукин; пер. с англ. Д.
Симановского. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 424 с. // Laboratorium: журнал
социальных исследований. № 3. 2016. С. 155-157.

Криворотенко А. О., Семчук Т. Р.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В., канд. арх., доц. Мартиненко А.С.
ТОРГОВІ ПРОСТОРИ ЯК ЧАСТИНА МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
НЬЮ-ЙОРКА (АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ШАРОН ЗУКІН)
Шарон Зукін - американська професорка соціології, що спеціалізується на
соціології міста та сучасного міського життя.
Однією з важливих робіт, присвячених соціальним особливостям міста,
їхнім аспектам формування та змін у часі є книга Зукін «Культури міст».
Авторка розкриває в ній свої думки та погляди через теоретичне дослідження
політичної та символічної економіки Нью-Йорка.
Метою
роботи
є
дослідження
торгівельних
просторів
як
формоутворюючого чинника міської культури на прикладі Нью-Йорка.
Об’єктом дослідження є нью-йоркські торгівельні простори, як елемент
символічної економіки міста.
Предметом дослідження є чинники, за допомогою яких торгівельні
структури стають частиною міської культури.
У главі «Місто йде за покупками» Зукін на прикладі історій з життя таких
письменників, як Вальтер Беньямін, Альфред Казін та ін. оповідає про емоційне
сприйняття людиною торгівельних вулиць їхнього дитинства, роблячи акцент
на етнічну та класову приналежність володарів магазинів, їхніх покупців та
місцевих жителів району. Вона розповідає про конкуренцію між різними
формуваннями роздрібної торгівлі, які через спробу пристосуватися до нових
умов збільшували свою кількість.
Позиціонування завжди було важливим елементом створення бізнесу.
Успіх та подальша доля торгівельного об'єкта залежить від того, наскільки
комфортна для покупців буде локація магазина. Від расової приналежності,
етнічна група власника впливає на репутацію магазина у відвідувачів, а зі
змінами у расовій більшості самих місцевих покупців змінюється і якість
товару на полицях, і його ціна. Через призму торгівельних просторів дуже
зручно розглядати громадську культуру, адже торгівельна вулиця, як феномен
міської культури відіграє формоутворюючу роль в історії міста. Купівельна
культура у різних своїх проявах – важлива складова процесу створення міських
просторів (від блошиних критих ринків і до торгівельних центрів) та базовий
спосіб комунікації.
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Критський А. К., Семчук Т. Р.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Кудряшова І. В.; канд. арх., доц. Мартиненко А. С.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМИ В АРХІТЕКТУРІ СТРУКТУРАЛІЗМУ
Структуралізм – це напрям в архітектурі та мистецтві, який зародився у
50-ті роки ХХ століття. Після закінчення Другої світової війни на зміну
модернізму поступово приходить постмодернізм, але з’являються такі неостилі,
що наслідують модернізм та продовжують розроблювати нові концепції форми:
функціоналізм, бруталізм, метаболізм. Серед цих напрямків і виникає
структуралізм.
Вважається, що структуралізм з’являється як опозиція функціоналізму
наприкінці п'ятдесятих (виступ "Бригади Х" проти CIAM і догматизму
"Афінської хартії"). Головна концепція структуралізму – ідея архетипів форм,
які утворюють основу об’єктивних формальних структур.
Перші знакові роботи, що досліджували цей напрямок були опубліковані
критиком Лючінгером. Вагомий внесок у вивчення структуралізму належить
теоретикам Фремптону та Жоодікке. Серед архітекторів, що впроваджували
структуралізм в свою практичну діяльність можливо назвати наступних
майстрів: Якоба Бакема, Піта Блома, Хермана Хертцбергера, Луїс Кана та
Альдо Ван Ейка.
Композиційні прийоми структуралізму різноманітні, але об'єднані
загальною ідеєю архетипів форми, "археформ", що утворюють основу
об'єктивних формальних структур зафіксованих історично. Зв'язки між
елементами суттєвіші, ніж самі елементи. Структуралізм зберіг сліди соціальної
утопії двадцятих, відкидаючи ієрархічні побудови та підкреслюючи важливість
не тільки доцільності, а й символічного звернення до стандартизації і серійності
сучасного виробництва. Серед окремих принципів і концепцій можна назвати
принцип тривимірних модульних сіток; маніфест "Естетика числа" Альдо Ван
Ейка, представлений у дитячому будинку 1959 р. в Амстердамі; принцип
«Структура та збіг», сформульований Джоном Хабракеном; комбінації
живописних форм ландшафту та раціоналістичних частин структури; багато
містобудівних концепцій Європи, Японії та США.
Таким чином, архітектура структуралізму освоїла безліч прийомів роботи
з архітектурною формою, поступово передаючи свою теоретичну спадщину
новим стилям сучасної архітектурі. Кожен майстер цього стилю
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переосмислював концепцію форми та структури по-своєму, зберігаючи ключові
принципи напрямку.
Список використаних джерел:
1. Структуралiзм в архiтектурi. https://www.hisour.com/ru/structuralism-in-architecture-28616/
2. Теоретическая концепция структурализма и ее реализация /Назаренко К.О.

Назаренко К.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Кудряшова І.В.
СУЧАСНА ТИПОЛОГІЯ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ЖИТЛА
Сьогодні у житловому будівництві важливу роль відіграє не тільки
структура будівлі і безпосередньо житлових одиниць, що утворюють цю
будівлю, а й система комунікацій, яка формує саму будівлю і безпосередньо
впливає на типологію квартир.
Мета роботи: проаналізувати об’єкти сучасної архітектури ХХ століття та
визначити типи багатоповерхового житла. Предметом дослідження є житлова
архітектура ХХ століття та їх структура.
На основі наведених відомих прикладів сучасного житла можна
проаналізувати специфіку громадського внутрішнього простору та
ідентифікувати його унікальні особливості та концепцію, а також створити
певну класифікацію структур житлових будівель, що формуються саме цією
системою комунікацій.
За допомогою застосування різних систем комунікацій в одній житловій
освіті вдається досягти максимальної різноманітності внутрішнього простору,
тобто поєднання в одному об'єкті різних типів житлових одиниць, що дозволяє
людям різних соціальних верств, різного віку та з різними потребами підібрати
для себе необхідне та максимально комфортне житло . На даний момент
подібна система розміщення в одному житловому комплексі людей різних
соціальних верств є найбільш актуальною, оскільки існує тенденція створення
відокремлених житлових утворень, які є своєрідними самодостатніми
мікромістами з усіма необхідними функціями для проживання, відпочинку та
роботи різних верств населення. Щоб досягти такого результату, необхідно
ретельніше аналізувати ситуацію житлової забудови, ситуацію ділянок
майбутньої житлової забудови, а також необхідно звертати особливу увагу на
вимоги та побажання потенційних мешканців, їхній соціальний статус та спосіб
життя загалом.
Список використаних джерел:
1. Roger Sherwood. Modern Housing Prototypes // Harvard University Press. 2001. 17. 192 p.
2. Hilary French. Key Urban Housing In The Twentieth Century. Plans, Sections and Elevations //
Laurence King Publishing Ltd. London. 2008. 240 p.
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Javier Mozas, Aurora Fernandez Per. A+T. New Collective Housing. Dencity // Published
by a+t editions. Graficas Santamaria. 2003. 320 p.
4.
A+U. Architecture and Urbanism // A+U Publishing Co. Ltd. Japan. 2005. №415. 136 p.
5.
A+U. Architecture and Urbanism // A+U Publishing Co. Ltd. Japan. 2006. №429. 126 p.
6.
Konzept Detail // Published by Reed Business Information. M ü nchen. 2006. №3. 282 p.

Локтіонова О.С.
Харкiвський Нацiональний Унiверситет Будiвництва та Архiтектури
Керiвник: д. арх., проф. Ремізова О.І.
СЦЕНАРІЙ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО
ЛАНДШАФТУ МІСТА
Сучасні світові тенденції в урбаністиці сконцентровані на засобах
створення комфортного міського простору. Пошуки шляхів урбаністичного
планування зараз спрямовані на створення середовища, яке б відтворювало
собою спосіб життя людей.
Метою даного дослідження є виявлення типів сценаріїв життєдіяльності
мешканців міста та їх впливу на організацію архітектурного ландшафту міста.
Сценарій є одним з факторів формування архітектурного ландшафту,
поряд з морфологічним та семантичним. Поняття сценарію в урбаністиці
спрямовано на опис як повсякденного життя людини (робота, відпочинок і т.п.),
так і виняткових або екстремальних ситуацій (мітинг, демонстрація…).
Повторюючись, процеси життєдіяльності перетворюються у цикли, які ми
можемо відобразити (відтворити) у певних просторових моделях. Архітектурне
середовище в даному разі є ареною відображення циклічного способу життя
людини, є віддзеркаленням різних видів поведінки людей в урбаністичних
одиницях: пішохідних шляхах, кварталах та транспортних розв'язках, площах,
скверах, парках, тощо.
Історія вказує на те, що саме спосіб життя змінює навколишній простір. У
ХХ ст. великі міста почали розростатись завдяки розвитку виробництва, таким
чином люди змінювали модель повсякденного існування. Суттєвий зріст
мешканців підштовхнув архітекторів до формування просторової структури
мікрорайонів, як нового способу відтворення даного сценарію.
Сценарій може бути історичним обумовленням утворення певних міських
просторів. Наприклад, революційні події висувають потребу у великих
суспільних просторах, які втілюються у центральних площах міст, де
концентруються будівлі державного управління. А потреба відпочинку та
розваг формує інші елементи міського середовища, такі як театральні та
музейні квартали, парки відпочинку, тощо.
Такі дослідники, як К. Лінч, бачать окремі сценарії не тільки в організації
міських просторів, а також у зміні сприйняття навколишнього середовища.
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Джеф Спек розглядає місто, як систему пішохідних шляхів, що є
відображенням сценаріїв пересування людських потоків. Але ці дослідження не
охоплюють всього різноманіття сценаріїв сучасного міського ландшафту і
мають бути розглянуті всебічно.
Таким чином, сценарій людської поведінки є невід’ємною складовою у
процесі формування міського середовища, яку необхідно розглянути з точки
зору її впливу на формування міського ландшафту та є широким полем для
досліджень.
Список використаних джерел:
1. Линч, К. Образ города [Текст]: учебник / К. Линч; пер. с англ. - Москва.: Стройиздат, 1982.
2. Джефф Спек. Город для пешеходов. - Москва: Искусство - XXI века, 2015.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТУКТУРІ АЕРОКЛУБІВ
У Харкові наближається сторічний ювілей із заснування аероклубу (1925
р.). Не дивлячись на багаторічну історію, у місті так і не було збудовано
спеціалізованої будівлі клубу. Це визначає актуальність вивчення даної
типології на прикладі зарубіжних зразків, бо з часом інтерес до авіації у
Харкові не змінив своїх позицій і проєктування будівлі аероклубу ще попереду.
Наукова робота передбачає вивчення закордонних зразків аероклубів,
задля виявлення видів даної типології будівель, їх архітектурних об’ємнопросторових особливостей, стильових вподобань, конструктивних рішень,
функціональної структури, способів планування прибудинкової ділянки.
У ході дослідження було виявлено, що сьогодні клуби авіаційної
тематики поділяються на два підтипи: авіаційні клубні комплекси з аеродромом
та клуби аеромоделювання. Останні у сучасному розумінні можна віднести до
так званих «мейкерських» клубів, у яких учасники втілюють ідеї у життя своїми
руками. Авіаційні клубні комплекси передбачають існування розгалуженої
повітряної інфраструктури із системою аеродромів, які яскраво демонструє
приклад таких аероклубів на території Франції.
Варто відзначити, що деякі архітектори у стилізації будівлі аекорклубів
розігрують тематику, безпосередньо близьку до авіації. Так у Сінгапурському
молодіжному льотному клубі архітектура схожа на ангар. Композиція EVG
клубу в Сінгапурі та Best Ocean Airpark у Таїланді заснована на інтерпретації
форми планеру, у Greater Bay клубі дах схожий на крила літака. Аероклуб
Bombay відрізняється виконанням у деконструктивістському напрямі, та все ж
його форма нагадує лінію злітної смуги.
Таким чином, сучасні аероклуби з точки зору функціонального
призначення поділяються принципово на два типи - авіаційні клубні комплекси
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з аеродромом та клуби аеромоделювання. Цікавим є те, що архітектори часто
використовують для будівель аероклубів авіаційну тематику, матеріали та
форми, що підкреслюють зв’язок із літакобудуванням.
Список використаних джерел:
1. Khsrkiv Aero Club named by V.S. Grizodubova [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим
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2. Singapore youth flying club [Електронний ресурс] // SDAA. – 2015. – Режим доступу до
ресурсу: http://sdarchitects.com.sg/project/singapore-youth-flying-club.
3. Здания клубов. Особенности проектирования и классификация [Електронний ресурс] //
Архитектура
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до
ресурсу:
https://www.archidizain.ru/2018/04/ncr.html.

Акульшин Д. П.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ВИРАЗНІСТЬ АРХІТЕКТУРИ НА ПРИКЛАДІ
РОБІТ П. ЦУМТОРА ТА С. ХОЛЛА
Сучасні уявлення про виразність архітектури зазнають суттєвих змін із
появою та розвитком феноменологічних концепцій в архітектурі. На перший
план виходять якості чуттєвої рефлексивності, несимволічності, які
протистоять формальному, знаковому підходам в архітектурі. «Феноменологія
архітектури має справу не з абстрактною думкою і не з фіксованим знаком, а з
переживанням, невіддільним від живого контакту зі спорудою. Це не пізнавальне розглядання архітектури, не історична екскурсія, а екзистенціальне
перебування у світі архітектурних форм. Зайва вченість цьому тільки заважає»
[1].
Американський архітектор Стівен Холл та швейцарський архітектор
Петер Цумтор, на думку відомого дослідника феноменального підходу з
Фінляндії Юхані Палласмаа, постають яскравими представниками
сьогоденності в цьому архітектурному напрямі. Дослідження передбачає
вивчення проектів митців шляхом порівняльного аналізу, що дозволить
визначити спектр методів та прийомів, які здатні збагатить виразність
архітектури за допомогою феноменологічних засобів.
Центральне завдання, що ставить перед собою С. Холл, це діалог із
глядачем через феноменальне сприйняття різноманіття архітектурних форм та
просторів, що розгортаються послідовно у часі по мірі знайомства з об’єктом.
Серед засобів архітектурної виразності С. Холла – експерименти зі світлом,
сучасними матеріалами, їх текстурою та кольором. Всі вище перелічені аспекти
Стівен Холл називає «до-теоретичною основою архітектури», посилаючись на
феноменологічні ідеї Мерло-Понті. Також важливою якістю будівель
американця слід назвати контектуальність, яка робить його архітектуру
«вкоріненою в місці». Пітер Цумтор відрізняється від С. Холла тим, що перш за
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все майстер керується особистими переживаннями та втілює спогади у своїх
об’єктах: «... звичайно, всі ці відповіді носять особистий характер. Але нічого
більше у мене немає» [2, с.20]. За допомогою звернення до особистого він
прагне вислизнути від нав'язаної знакової структури, бажає створити щось
безпосереднє, позамовне.
Та між тим обох архітекторів споріднює чутливість до середовища
проєктування та сомасштабність будівлі, що створюється, акцентованість на
гармонії у сценаріях життєдіяльності. Сприйняття, споглядання об’єктів
архітектури статично, у динамічному чи повільному темпі виносять
перформативну феноменологічну виразності у якості центральної у творчості
С. Холла та П. Цумтора.
Список використаних джерел:
1. Раппапорт, А. Г. до розуміння архітектурної форми: дис. ... д-ра арх.: 18.00.01. - М.:
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ТЕРАСНІ БУДІВЛІ В АРХІТЕКТУРІ. ПОЯВА І РОЗВИТОК ТИПУ
Сьогодні сучасна архітектура широко використовує такий тип будівель як
терасні, який, мабуть, ніколи не втрачав своєї актуальності на протязі всієї
історії існування. Не дивлячись на популярність даної типології будівлі,
цікавим представляється вивчення терасних споруд в історичній ретроспективі,
з виявленням контекстуальних особливостей, що сприяли появі типу, до яких
слід віднести ландшафтні, кліматичні умови, функціональні потреби, соціоекономічні чинники та історичні передумови. Данна робота також передбачає
дослідження сучасних прикладів терасних будівель з виявленням новаторських
введень у об’ємно-просторову структуру, новітніх способів блокування,
конструктивних систем, що надані технологічним прогресом сьогодення.
Найбільш відомий історичний приклад терасних будівель – це одне з
чудес світу Висячі сади Семіраміди, які були зведені у VI ст. до н.е. Приклади
раннього терасування були знайдені на Близькому Сході, тераси широко
використовувалися по всій Греції задля освоєння крутих схилів, їх можна було
знайти і в Римській імперії. На американському континенті традиційні
індіанські поселення пуебло будувалися на рівнині. Такі споруди, що
зберіглися та використовуються і до нині, представляють собою єдину
терасовану структуру. Така конфігурація поселення, будинки якого не мають
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вікон у стінах, що виходять назовні, зумовлена скоріш за все оборонними
потребами мирних землеробів.
За часів модернізму архітектори повсякчас використовували терасний тип
будівлі у житловому будівництві для освоєння крутого чи більш похилого
рельєфу. Серед переваг даної забудови – наявність тераси на даху нижнього
поверху.
У сучасному будівництві частіше за інших використовуються терасні
будинки з вертикальним блокуванням житлових осередків (як правило це 1-2
квартири на поверх). Такі будинки відрізняються гарною містобудівною
маневреністью, незамінні при освоєнні неоднорідного рельєфу. Однак для умов
помірного і холодного клімату вони недостатньо компактні і мають великі
показники тепловтрат. Слід відзначити високу щільність та маневреність
даного типу будівлі, різноманітні схеми блокування без істотного зниження
компактності будівель.
Принципова відмінність споруди терасного будинку полягає і в тому, що
житлові осередки зміщуються відносно один одного не лише в горизонтальній
площині, а й у вертикальній. Це дає ряд додаткових переваг в архітектурнопланувальних рішенях та маневреність у містобудівному плануванні як на
рівнині так і на похилому рельєфі.
Список використаних джерел:
1) Жилые дома террасного типа [Електронний ресурс] http://arx.novosibdom.ru/node/131
Главная/Строительное проектирование/Типы зданий/ЖИЛЫЕ ДОМА ТЕРРАСНОГО ТИПА
2) Жилые дома террасного типа [Електронний ресурс] https://www.archidizain.ru/2019/09/blogpost_10.html Архитектура и дизайн / 10 сентября 2019г.
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ
НА ПРИКЛАДІ МІСЬКИХ НАБЕРЕЖНИХ
«Набережна – це відкритий громадський простір, комплексний лінійний
об'єкт міської інфраструктури, який з одного боку обмежують ряди будівель і
споруд, паркани, укоси, озеленення і промислові території, з іншого – берегова
лінія, яка може включати рекреаційний простір» [1,с.4]. «…рекреаційний
простір – це частина соціального простору, формування якого здійснюється на
основі принципу вибірковості: тобто з безлічі об'єктів та властивостей
реальності вибираються саме ті, які відповідають потребам, вимогам та умовам
відповідної діяльності» [2,с.14]. Таким чином, тільки соціально-визначені
упорядковані частини прибережних зон і є рекреаційним простором –
набережними. Українські набережні не відрізняються сучасністю архітектурних
рішень чи зовсім морально застарілі. За дослідженням [3], у Києві лише 15%
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берегів Дніпра облаштовані для відпочинку. Тим більш в Харкові – на берегах
чотирьох річок лише три доглянуті ділянки, але близько 430 га промислових
зон. Цей сумний стан і визначає актуальність обраної теми.
В русі дослідження світового досвіду було проаналізовано 8 наявних
набережних. При спільній лінеарності, вони виявились дуже різними
структурно і композиційно: великі та маленькі; простягнуті вздовж берега чи
частково виведені на воду; що спускаються до води чи не мають до неї доступу;
багаторівневі та горизонтальні; урбанізовані, з включенням зелених островів
чи зовсім «природні». Детальніший порівняльний аналіз виявив спільні
елементи, які по-різному комбінуються: сходи – амфітеатри та спуски, східчасті
сади; сухі струмки і фонтани; причали риболовні чи швартувальні; комбіновані
вуличні меблі – лавки-лежаки, клумби-лавки; зелені острови та вазони з
низькорослими деревами і рослинами; різноманітні навіси над місцями для
відпочинку та ін.
Висновок: різноманітні композиційні структури сучасних набережних
доповнюються набором елементів, які комбінуючись по різному, створюють
самобутні образи. Такий підхід може бути використаним для створення
виразних рекреаційних просторів набережних в Україні.
Список використаних джерел:
1.
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Корабейников И.Н. «Технологии туристско-рекреационного проектирования и
освоения территорий: учебное пособие / И.Н. Корабейников, Ю.Е. Холодилина. Оренбург:
ОГУ, 2016. 102 с.
3.
«Вкрадений Дніпро як киян позбавили доступу до ріки». [Електронний ресурс].-URL:https://texty.org.ua/d/longs/dnipro2/
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Керівники: канд. арх. доц. Мартиненко А. С., канд. арх., доц. Рябушина І. О.
МОТИВИ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА МІСТ
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ У ТВОРЧОСТІ МАЙСТРІВ
АРХІТЕКТУРИ МОДЕРНІЗМУ
Професійні архітектори час від часу звертаються до спадщини народних
зодчих. Це процес переосмислення, декодування та трансляції елементів
традиційної архітектури, який в кожному з випадків запускається з певних
міркувань задля збагачення та поновлення професійного проектування та
будівництва.
Цікавим для вивчення випадків запозичення елементів народного
зодчества э період архітектури модернізму. Загально відомо, що центральною
ідеєю цього напрямку була відмова від використання історичного зодчества за
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ради реалізації споруд із використанням найсучасніших матеріалів, технологій
та загалом амбіцій, пов’язаних з винайденням новітньої естетики в архітектурі.
Такі сучасні вчені як Ф. Пассанті, Е. Думметт, З. Гедеон та ін. у своїх
дослідженнях творчості модерністів знаходять докази того, що зразки
народного зодчества не були серед числа заборонених прототипів, а архітектура
міст середземноморського басейну навпаки була об’єктом натхнення та
запозичення.
Це дослідження передбачає вивчення випадків процедур трансляції
народного зодчества у професійну архітектуру модернізму, виявлення елементів
трансляції та прийомів реалізації запозичень на прикладі конкретних об’єктів.
Один з найвідоміших архітекторів модернізму Ле Корбюзьє, вплив на
формування інтернаціонального стилю якого важко переоцінити, сформував
свою симпатію до народного зодчества ще на початку професійної кар’єри. В
освітній поїздці 1911 р. Ле Корбюзьє ознайомився з містами Середземномор’я,
та відзначив простоту форм їх народних споруд, красу побілених стін та
відсутність прикладного орнаменту. Спогади від мандрівки автор опублікував
набагато пізніше у 1965 р. у книзі «Подорож на Схід». Архітектори Х.Л. Сертр
разом з Р. Аріасом у проєкті Can Pep Simó в районі Cap Martinet о. Ібіца
прагнули встановити діалог між традиційною архітектурою Ібіци і
вимірювальною системою Модулор (автор Ле Корбюзьє). За мету було обрано
адаптацію традицій зодчества острова до потреб сучасного способу життя. А.
Люрса збудував готель Норд Суд у місті Кальві о. Корсіка, який відповідає
методам, якими користувалися народні зодчі - способи адаптації до природнокліматичного і соціокультурного контекстів. Італійський архітектор та дизайнер
Ф. Альбіні переосмислював італійські народні традиції та втілював їх у
проектах житла. Будинок Фасцій та Novocomum в Комо італійського художника
та архітектора
Джузепе Терран’ї визнаються шедеврами раціональної
архітектури, проєктні рішення яких мають спільні
риси з народною
архітектурою. Архітектори Ф. Тавора та Ж.А. Кодерч використовували в
проектуванні конструктивну типологію, планувальні та об’ємно-просторові
прийоми народної архітектури своїх країн.
Таким чином, можна стверджувати, що народна архітектура
використовувалась архітекторами модернізму в якості стандарту при розробці
принципів типізації та стандартизації. В малоповерховій щільній забудові,
першої половини ХХ ст. повсякчас простежуються елементи народного
будівництва середземноморських країн: простота і чистота архітектурної
форми, відсутність декору, плаский дах, наявність внутрішнього двору,
терасування, використання біленої вапном стіни.
Список використаних джерел:
1. Noble A. Traditional buildings: a global survey of structural forms and cultural functions /
Allen George Noble. – London: I. B. Tauris, 2007
2. Oliver P. Built to Meet Needs. Cultural Issues in Vernacular Architecture /Paul Oliver., 2006.
3. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World; [ed. Paul Oliver], Cambridge University
Press, 1998.
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4. Мартиненко А. С. Трансляція досвіду традиційного зодчества у професійній архітектурі
кінця XVIII – початку XXI ст.
5. Ремизова Е. И. Понятие о множественности архитектурных языков / Е.И. Ремизова. //
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХХПІ.
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Керівник: канд. арх., доц. Рябушина І. О.
МОЖЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ В УМОВАХ
М. ХАРКІВ
Часто нам доводиться чути словосполучення «бетонні джунглі», що
характеризує сучасні мегаполіси як одноманітну сіру забудову. Але в останні
десятиріччя з'явилося поняття «вертикальне озеленення», в раках якого є
можливість зробити міську палітру більш яскравою, екологію більш здоровою,
адже рослини дають широку кольорову гамму, покращують якість повітря,
допомагають регулювати температури, покращують емоційний стан, особливо
в зимовий час.
Але в умовах помірного клімату проблемою є діапазон температур від
+40 до -20 °С. Це є характерним і для м. Харків. Не всі рослини здатні
витримати такі перепади температур, однак такі існують – різні сорти плющів,
декоративного моху та хвойних.
Озеленення за допомогою плющів передбачає використання
вертикальних конструкцій вздовж стіни, або огородження. Рослини
висаджуються переважно до ґрунту, але також і до вазонів. Плющі потребують
сонячного світла. Мох висаджується вже вирощеним покривом на різні види
поверхонь –
бетон, цегла, дерево, гума, асфальт тощо. Раніше мохи
висаджувалися виключно на неосвітлюваних поверхнях, але сучасні сорти
можуть рости і на сонці. Хвойні висаджуються до діжок, або напряму у ґрунт
зелених терас, при наявності достатнього прошарку земляного покриву. Мохи
та плющі мають насичену гамму теплих кольорів від зелених до червоних, для
хвойних більш характерні холодні відтінки від світло-зелених до блакитних.
Висновки: проживаючи у помірному кліматі, не обов’язково з настанням
зими поринати до монотонних буднів, перебуваючи в оточенні сірих відтінків,
адже комбінація правильно підібраних рослин може навіть узимку подарувати
можливість спостерігати не голі стіни та дерева, а й красиві кольорові зарості.
Список використаних джерел:

1. Растения для вертикального озеленения. ООО «ПозитивПроект». URL:
https://www.ginkgo.ru/inform/posadochnyj-material/vertikalnoe-ozelenenie/
2. Экологические и эстетические аспекты применения вертикального озеленения и зелёных
крыш в жилых зданиях. Известия СНЦРАН. URL:
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2019/2019_1_53_59.pdf
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3. Green Architecture: the Need for Climate Analysis and Thermal Simulation during Early Stages
of Design. ResearchGate. URL:
https://www.researchgate.net/publication/228350698_Green_Architecture_the_Need_for_Climate_
Analysis_and_Thermal_Simulation_during_Early_Stages_of_Design
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УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ
В ТВОРЧОСТІ ДОМІНІКА КУЛОНА
Вступ: на сьогоднішній день, при проектуванні об’єктів громадського
користування, необхідно враховувати вже існуючий контекст місцевості і
окремо досліджувати вплив запланованого проекту на довколишнє середовище
— не тільки на безпосередньо урбаністичний абрис місця, а й на психологічний
стан потенціальних користувачів.
Актуальність: даними проблемами займаються багато сучасних
архітекторів — практиків й дослідників, і саме до них відноситься відомий
французький архітектор Домінік Кулон.
Проблема: Окрему увагу бюро мсье Кулона приділяє соціальним
проектам. Домінік вважає проектування об’єктів, які будуть мати декілька
життів і декілька користувачів, більш цікавим і перспективним для себе. Такі
проекти, на думку Кулона, змушують архітектора проблематизувати кожен
етап проектування, що являється необхідним і суттєвим у архітектурі. Саме цей
підхід та особливе відношення до проектів соціального значення є тим
універсальним, що присутнє в архітектурній практиці Домініка Кулона. Що ж
стосується індивідуальності його підходу, то неможливо не зазначити засоби
загальної архітектурної виразності, якими користується архітектор: наприклад,
сміливим ультимативним використанням кольору як елементом діалогу та
взаємозв’язку з навколишнім середовищем. У різних проектах колір
використовується або як акцент, або навпаки, як засіб візуального злиття
будівлі і загального ландшафту. Але у обох випадках колір являється
контекстним і вступає в діалог з довкіллям. Крім того, необхідно зазначити
настільки ж сміливий принцип формотворення об’єктів: Домінік працює з
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великими простими формами, гармонійно складаючи їх у виразні об’ємнопросторові композиції.
Висновок: для того щоб успішно відповідати на виклики, які сучасна
урбаністична ситуація ставить перед архітекторами, необхідно заглиблюватися
у аналіз та контекст місцевості, необхідно ретельно підбирати та аналізувати
окремі засоби архітектурної та художньої виразності будівлі, принципи
формотворення й засоби діалогу з довколишнім середовищем. І Домінік Кулон
на своїй архітектурній практиці явно показує, наскільки насправді реальні
та можливі відповіді на подібні виклики.
Список використаних джерел:
1.
Домінік Кулон: «Я не дуже вірю в архітекторів, що спеціалізуються на чомусь
одному» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.berlogos.ru/interview/dominikkulon-ya-ne-ochen-veryu-v-arhitektorov-specializiruyushihsya-na-chyom-odnom/#
2.
Архітектура
особистості
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.berlogos.ru/article/arhitektura-lichnosti-dominik-kulon-dominique-coulon/
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УРБАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
Місто — це складна система, яка потребує постійного розвитку. Якщо в
місті не відбуваються процеси оновлення, воно починає деградувати.
Актуальна проблема містобудування полягає в тому, що міста сьогодні не
мають належного розвитку і, як результат, починають спадати та починається
відтік населення. Що призводить до економічної кризи, занепаду міського
простору, регресії соціального життя та з’являються багато інших проблем.
Сучасні реалії вимагають від міста бути «центром розвитку»,
акумулюючи фінанси, інноваційні технології, різноманітну інфраструктуру,
найбільш освічені і кваліфіковані кадри. Людина і людський капітал стають
провідними чинниками розвитку сучасних міст, а комфортне міське
середовище - необхідною умовою забезпечення якості життя і привабливості
міста. Саме урбаністика допомагає місту не тільки еволюціонувати, а й стати
злагодженим механізмом та облаштувати комфортне соціальне життя.
Сьогодні урбаністика є всеохоплюючої наукою про місто, для якої стоять
такі основні завдання: екологічність, економічність, комфорт та естетичність.
Можна виділити такі основні ідеї нової урбаністики: організація функцій
«п'ятихвилинної доступності»; світловий відбиток, або "зелена інфраструктура"
(з інфраструктурою і мінімум асфальту; світловий відбиток - це створення
невеликого району на землі, що дозволяє якомога більшій кількості дощу
проникати прямо в землю); громадська сфера (організація соціальної
доступною життя новими публічними просторами); приміська модернізація
(переосмислення приміської території як життя з повноцінною
інфраструктурою та якістю проживання); повернення ідентичності міста
20

(ревіталізація історично важливих для міста будівель, районів); сталий розвиток
та інше.
Загальною рисою більшості сучасних ідей урбаністики є використання у
різних комбінаціях більш-менш постійного набору екологічних, соціальних та
естетичних аспектів.
Отже, для якісного розвитку як міста загалом, так і громадських місць
слід дотримуватись різноманітних підходів урбаністики для всебічного
вирішення проблем. Формування комфортного міського середовища - це
першочергове завдання сучасної урбаністики не тільки створення набору
обов'язкових елементів благоустрою (наявність малих архітектурних форм,
пішохідної мережі, вуличних меблів), а й формування багатозадачного
функціонального комфортного середовища для перебування різних типів
соціальних груп.
Список використаних джерел:
1.
Глазичев В. Л. Урбаністика / В. Л. Глазичев. – М: Європа, 2008. – 220 с.
2.
Стейвилл Р. 25 great ideas of the New Urbanism [Електронний ресурс] / Роберт
Стейвилл // CNU – Режим доступу до ресурсу: https://www.cnu.org/publicsquare/category/greatideas.
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АКВАМОРФНА АРХІТЕКТУРА: ВЗАЄМОДІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА
МОРСЬКОЇ СТИХІЇ
Сьогодні, при постійному збільшенні рівня урбанізації, важливим
питанням стає збереження елементів природного середовища, їх органічне
включення і активація у планувальну структуру поселення і в життя городян.
Одним із видів такої роботи є створення об'єктів акваморфної архітектури.
Можливість споглядати красу океану з його вражаючою флорою і фауною - це
те, що приваблює більшість людей, а сучасні технології дозволяють будувати
не тільки на поверхні землі, а й під водою. В роботі розглядаються деякі
приклади подібних об'єктів в практиці світової архітектури - виставковий
павільйон One Ocean, Йосу, Південна Корея; Australian Underwater Discovery
Centre, Басселтон, Австралія та підводна дослідницька станція Proteus, архектор
Ів Бехар.
У води завжди є свої особливості - плинність, плавність, мінливість.
Вона формує потоки, що спрямовані в горизонтальному (річки, струмки) або
вертикальному (водоспади, гірські річки) напрямках. Застосування даних
прийомів формоутворення вирішує завдання взаємозв'язку, злиття з природним
середовищем, пейзажом. Специфіка води наклала свій відбиток на тваринний та
рослинний світ, на водних мешканців. Їм притаманні плавні обтічні форми, що
допомагають пересуватися у воді. Різноманіття образного потенціалу води та її
мешканців спонукає на створення множинних асоціацій в об'єктах
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акваморфной архітектури. Графічними символами аквафауни і аквафлори є
плавні біонічні лінії, сітчасті покриття та облицювання. Тема взаємодії
архітектури і води - невичерпна. У зв'язку з важливістю водних об'єктів, як
природно-екологічного середовища, унікальний художньо-образний потенціал
води, закладений природою, може бути розкритий і посилений завдяки
архітектурному підходу і новітнім матеріалам.
Список використаних джерел:
1.
ТОП-10 вражаючих прикладів підводної архітектури та дизайну-[Електронний
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–
Режим
доступу
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26.09.2021).
2.
Акваморфная естетика в архітектурі прибережних ареалів водойм-[Електронний
ресурс] – Режим доступу https://uniip.ru/wp-content/uploads/2020/04/09_av1-2020.pdf (дата
звернення 26.09.2021).
3.
Екосистема, імплантована в архітектурний каркас-[Електронний ресурс] – Режим
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АРХІТЕКТУРА ІЗ ВІДХОДІВ.
ГРОМАДСЬКІ СПОРУДИ З ВТОРСИРОВИНИ
Щорічно в світі утворюється 2,1 мільярда тонн сміття, приблизно 30-40%
яких не можуть бути перероблені екологічно безпечним способом. Сучасні
технології не дозволяють в повній мірі утилізувати побутове і виробниче сміття
і питання щодо безпечного зберігання, переробки і вторинного використання
відходів стоїть особливо гостро. Зведення об'єктів зі звичних матеріалів і
традиційним способом негативно позначається на стані навколишнього
середовища. В роботі розглядається можливості раціонального використання
відходів в сфері будівництва економічних і екологічних будівель громадського
призначення з «сміття», прецеденти екстер’єрного та інтер’єрного дизайну.
Наводяться приклади щодо розробки нових будівельних матеріалів, які
утворено при переробки нетоксичних відходів; розроблення нових методів
будівництва шляхом використання великогабаритних відходів, а також
комбінована техніка з використанням великої кількості бетону задля контрасту
з утилізованими елементами. Робиться висновок, що споруди, побудовані з
вторинної сировини, зберігають не тільки матеріали, даючи їм друге життя, а й
захищають навколишнє середовище, перешкоджаючи відходам забруднювати
території. А також подають приклади архітектури, здатної створювати емоції.
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MOROCCAN INTERIOR DESIGN
Moroccan interior design concept is incredible and flexible. Nestled
between Europe and Africa, the Atlantic and Mediterranean, Morocco is a country of
mixing cultures, influenced by the lots of cultures surrounding it.
Moroccan architecture, interior decoration, and decor products are an
imaginative blend of African, Arab, and the Mediterranean embellishing style.
A few of the most common attributes of Moorish architecture including arches,
domes, yards, and ornamental tile work, all of which are well represented in the
houses consisted of here.
In terms of architecture, the style commonly uses u-shaped doors and
entryways in the traditional Islamic keyhole design. Domes are common in the
architecture as well. It also tends to include open courtyards, water fountains, and
gardens. This design also uses lots of ceramic mosaic tiles. They are often bold and
brightly colored and there is no limit to where they are used. The tiles frame
doorways and windows, create tabletops, accent pieces like walls, mirrors, and
picture frames, and more.
1.
2.

References:
https://nazmiyalantiquerugs.com/blog/moroccan-interior-design/
https://donpedrobrooklyn.com/moroccan-interior-design/e
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ СФЕРИ AEC НА АРХІТЕКТУРНЕ
ПРОЕКТУВАННЯ
Хоч і в архітектурному ремеслі первинним є творчий процес, що є
унікальним надбанням людського виду, важливе місце у професії займає велика
кількість технічних процесів, що з плином часу вдосконалюються. Не
дивлячись на стрімкий розвиток інформаційних технологій, сфера архітектури,
інженерії та будівництва розвивається повільно у порівнянні з іншими
професіями - ефективність праці підвищується лише на 1% на рік, а вплив
пандемії COVID-19 буде відчутним ще довго у майбутньому.
У контексті архітектурного проектування виникає питання - що варто
розуміти під роллю інформаційних технологій у творчому процесі?
Інформаційні технології це в першу чергу інструмент, за допомогою якого
архітектори повинні мати змогу реалізовувати найкращі проектні рішення у
найкоротший час та за найоптимальніших матеріальних витрат.
У цій роботі розглянуті 3 напрямки, що за думкою експертів сфери є
найбільш актуальними для розвитку професії :
1.
Змішана реальність (XR) - віртуальна реальність (VR), та доповнена
реальність (AR) як інструменти порозуміння усіх стейкхолдерів;
2.
Технологія цифрового двійника (Digital twin) та її роль у
стандартизації;
3.
3D у реальному часі, інформаційна модель будівлі (BIM),
віртуальне проектування та будівництво (VDC) як інструменти підвищення
цінності продукту.
Зважаючи на наміри України бути повноправним членом світового
архітектурного дискурсу, у роботі також розглянуто та порівняно, якою мірою
виділені актуальні напрями розвитку сфери імплементовані у робочий процес
як розвинутих країн, так і України (як державне будівництво, так і приватне).
1.
2.
3.
4.
5.
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Plan of Work 2020 by RIBA
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ФРАКТАЛЬНІСТЬ ПРИРОДНИХ ФОРМ У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Архітектура, починаючи з фрагментів, деталей і закінчуючи простором
міста в цілому - це система, що 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 і планування об’єкту на
всіх його рівнях.
Основні принципи фрактальності: самоподібність – будь-яка частина
цілого подібна до самого цілого; динамічність, здатність до саморозвитку;
нерегулярність.
Фрактальність природних об'єктів підтверджується можливістю побудови
ландшафтів віртуального світу на основі простих фрактальних програм, у яких
наближення до реальності досягається певною мірою нерегулярності шляхом
запровадження випадкових чисел. Морфогенез рослин також успішно
імітується подібними програмами. Моделювання морфогенезу тварин на всіх
рівнях їх організації - область біології, що динамічно розвивається.
Залученням фрактальних алгоритмів біологічного морфогенезу
забезпечується стиснене генетичне кодування. Фракталоподібні структури
живої природи характеризуються обмеженою шкалою повторів та менш
хаотизовані порівняно з фракталами неживої природи; зазвичай, це
мультифракталы, тобто. неоднорідні фрактали.
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 архітектурі, створюючи нові схеми алгоритмів. Додатковим
навантаженням є те, що проекти розробляються не для одного будинку, а
цілого комплексу, району і навіть декількох кварталів.
Одже, сучасний стан науково-технічної бази істотно розширює
можливості архітектури, особливо в аспекті реалізації фрактальних форм. Для
різних типів архітектурних споруд можна знайти фрактальний аналог у природі
і цим виявити їх фрактальний алгоритм, модельні фрактали можуть послужити
для архітектурного морфогенезу.
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ВПЛИВ АЛГОРИТМІВ ТА NURBS НА СЕМАНТИКУ ТА
ФОРМОУТВОРЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ ПРОЄКТУВАННІ
Актуальність теми обумовлена, по-перше, великим попитом на
архітектуру, створення якої можливе тільки з використанням програмного
кодування та все частішою перемогою подібних проєктів в міжнародних
архітектурних конкурсах, по-друге, низькою освіченістю українських
архітекторів у цій темі та відсутністю матеріальної бази в українських
університетах.
Мета цієї теми дослідити як алгоритми та сплайни вплинули на
семантику та форму споруди.
Технологія NURBS(криві Безьє) з’явилась в 1980 році через необхідність
створення ідеальних форм, з використанням ЧПУ верстатів, в ракетобудуванні.
Архітектори деконструктивісти почали використовувати ці «криві» у
проектуванні своїх споруд, тому що інакше було не можливо зробити точні
креслення для відтворення їх концепцій.
Зі зміною форми змінюється і семантика будівлі, будівлі набувають нових
сенсів, які до того, не були можливими в традиційному або сучасному
проектуванні. Наприклад «Танцюючий дім» архітектора Френка Гері,
концепція якого є відображення танцюючої пари «Джинджер та Фред»;
художній музей Вейсмана Френка Гері і т. ін.
Іншою знаковою для форми і семантики сучасною подією стало
використання алгоритмів в архітектурі. Цей напрям отримав назву
параметризм, а назвав його так Патрик Шумахер у своєму маніфесті
параметризму в 2008 році. На його думку алгоритми зроблять міста плинними
та комфортнішими ніж вони є зараз. Прикладами видатних будівель
параметризму є центр Гейдара Алієва архітекторки Захи Хадід, семантика
якого є зв’язок минулого з майбутнім та плинність нашого часу; «Хемісфера»
архітектора Сантьяго Калатрави, яка нагадує мушлю з перлиною всередині;
Павільон Квадраччі, теж архітектора Сантьяго Калатрави, який нагадує птаха,
що змахнув крилами. Це відображення семантики у формі стало можливим
завдяки використанню алгоритмів.
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Генеративний дизайн – збираюча назва інструментів для алгоритмічного
проєктування. Найпоширеніші інструменти:
1. 3D Subdivision – у тривимірному моделюванні це спосіб рекурсивного
(повторюваного) поділу полігонів (сторон) об'єкта за деякими правилами.
2. L-Systems (система Лінденмаєра) – система, виражена текстовим
рядком, що рекурсивно перезаписується за певними правилами. Задумана та
використовується для моделювання процесу росту рослин.
3. Біфукарція – всілякі якісні перебудови чи метаморфози різних об'єктів
за зміни параметрів, яких вони залежать.
4. Фрактали – множина, що має властивість самоподібності (об'єкт, який
точно або приблизно збігається з частиною себе самого, тобто ціле має ту саму
форму, що й одна або більше частин).
Таким чином, у процесі дослідження було розглянуто особливості
використання кривих Безьє та інструментів алгоритмічного проєктування, їх
вплив на форму та семантику сучасної архітектури та потенціал у розвитку
професії в цілому.
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ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ОСНОВІ
ВПЛИВУ ГЕОМАГНІТНОЇ СІТКИ ЗЕМЛІ
Постанова проблеми: Геопатогенні зони - локальні геофізичні аномалії,
основу якого складають три фізичні фактори: активні геологічні розломи,
перетин підземних вод, наявність глобальних «енергетичних сіток» та їх
поєднана дія. ГПЗ є складним утворенням прямокутної форми з різними
розмірами - шириною від кількох сантиметрів до метра і завдовжки десятки
метрів. На цих ділянках поверхні тривале перебування призводить до розладу
здоров'я та тяжких захворювань. Архітектори, люди які створюють простір для
людини, особливо житловий, в значній мірі несуть відповідальність за
визначення того, як і де люди будуть його використовувати. Недостатня
кількість знань щодо цієї теми з точки зору проєктування є недоліком.
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Актуальність: Досягнення і вимоги з точки зору енергоефективності,
звукоізоляції, матеріалів, життєвого циклу і обладнання такі, що якість
будівництва піднялося до рівня, який будь-який забудовник житла вже вважає
безповоротним. Однак в області архітектури немає стандартів, навіть на рівні
рекомендацій, які дозволяють нам переосмислити порядок проєктування в
залежності від впливу геомагнітного поля.
Метою дослідження є встановлення архітектурних критеріїв при
проектуванні житлових будинків, при цьому основна увага приділяється
мінімізації негативного впливу на людину та змін магнітного поля Землі. У
проведених дослідженнях увага зосереджується на аналізі: порівнянні зміни
сили геопатогенного впливу на людину відносно впровадження певних
архітектурних та конструктивних рішень; факторів, які потрібно враховувати
загалом перед початком проєктування. На основі проведеного аналізу існуючої
будівлі визначено і структуровано основні принципи планування для будинку
загалом, та для окремих просторів.
Висновки: Потрібно звернути увагу на існуючу ситуацію щодо цієї теми,
та на основі досліджень і виявлених методик включити визначені принципи у
проєктні рішення, але не повністю ґрунтуватися на ідеї захисту від
геопатогенного впливу. Архітекторам потрібні нові апробовані парадигми, які
повинні враховувати принципи проєктування, у яких здоров'я і благополуччя
людини є пріоритетом.
Список використаних джерел:
1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858456/
2. https://www.vaastu.studio/
3.https://academicjournals.org/article/
4.http://www.aipro.info/drive/File/
5. http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/geopat.ssi

Тимченко Д. Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Качемцева Л. В.
ФУНКЦІЯ ТА ЗНАК. СЕМІОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ УМБЕРТО ЕКО
Задаючись питанням про форми міжособистісної комунікації та її засоби,
ми, як правило, замислюємся в першу чергу про природну мову, мовлення та
письмо. Тим не менш, досвід дає розуміння того, що означати (повідомляти, а
саме, мати знакову природу) можуть також позамовні утворення.
На підґрунті структуралістських досліджень культури та мови у 60-х
роках минулого століття відокремилася така дисципліна як семіотика,
предметом аналізу якої є культура як поле комунікації. Поява нової теорії
породила безліч дискусій, у яких однією зі значних постатей з’явився Умберто
Еко. Науковець ставить перед собою завдання розглянути архітектуру,
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утворення функціональне, як акт комунікації. Запитання: «Чи може функція
бути складовою знаку?» ‒ заключає в собі основну проблему семіології
архітектури. Хотілось би позначити актуальність та межі застосування
семіологічного методу Умберто Еко щодо аналізу архітектури.
Мета роботи ‒ дослідити візуальну семіотику архітектури Еко,
концептуальна схема якої у найбільш повному вигляді відображена у роботі
«Відсутня структура», яка була видана у 1968 році.
При семіологічному розгляді Еко Умберто бачить в архітектурних
спорудах не тільки об’єкти, що характеризуються функцією, яку вони
виконують, а й об’єкти комунікації. Він розглядає можливості, які надає
архітектура, не тільки як функції, а, перш за все, як відповідні значення, які
спонукають до певної поведінки. Такий підхід до розгляду архітектури
дозволяє побачити в її знаках означаюче, означаємим якого є його власне
функціональне призначення. Описуючи комунікативні можливості архітектури,
автор позначає, що форми, які мають значення, коди, формуються під впливом
загальноприйнятих правил та звичаїв, та розглядаються як структурна модель
комунікації, що, у свою чергу, дає можливість обґрунтовано інтерпретувати
архітектуру як комунікацію. Архітектура представляється сукупністю знаків і
символів, що денотирують (означають) утилітарні функції споруди та
коннотують її символічний зміст.
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ЗАХА ХАДІД. СТАНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТОРА
- британська архітекторка іракського
походження. У 2004 році вона стала першою жінкою, що отримала найвищу
нагороду в галузі архітектури – Прітцкерівську премію. Захі Хадід нема вже
п’ять років, але її справа жива, а інтерес до її персони та професійної спадщини
не згасає.
Мета роботи – дослідження основних етапів професійного становлення та
ідей архітектора Захі Хадід, їх актуальності в архітектурі XXI ст.
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Заха Хадід народилась в Багдаді 1950 року. Професії навчалась в
Лондоні. Вчителем Захі в Архітектурній асоціації в Лондоні був Рем Колхас
(засновник студії ОМА). Під його керівництвом вона виконала свою дипломну
роботу – готель на мосту. під назвою «Тектонік Малевича».
Перші роки професійної діяльності далися Захі непросто: надто
масштабні, надто амбітні проекти, що звичайно, займали перші місця на
конкурсах, довго не реалізовувалися.
Перші кар'єрні кроки Хадід робить в студії OMA. В 1979 році вона
засновала фірму Zaha Hadid Architects. Першим побудованим об'єктом Захі
Хадід стала пожежна частина компанії Vitra в Німеччині, проте широку
популярність архітектор отримала тільки в 1999 році після будівництва Центру
сучасного мистецтва Розенталя в Цинциннаті. За ним були такі відомі проекти,
як Національний музей мистецтв XXI століття у Римі, Лондонський центр
водних видів спорту для проведення Олімпійських ігор 2012 року, Центр
Гейдара Алієва в Баку, Центр сучасного мистецтва Розенталя в Цинциннаті,
Оперний театр в Гуанчжоу. Інтереси Хадід не обмежувалися архітектурою:
вона розробляла інтер'єри та виставкові простори, створювала театральні
декорації та колекції меблів, а також викладала.
Після смерті Захі 2016 року бюро Zaha Hadid Architects очолив Патрік
Шумахер – він продовжив реалізовувати проекти, які не встигла закінчити
Хадід, а також створювати нові.
У ранніх роботах Хадід можна побачити багато прямих ліній, гострих
кутів, характерних для деконструктивізму. У цих проектах простежується
захоплення творчістю Малевича та Кандинського, російським авангардом. У
пізніх будівлях конструкції стали більш плавними, легкими і динамічними. Як
архітектор Хадід завжди намагалася руйнувати загальноприйняті канони і
«розтягнути» рамки звичного простору, додавши їм могутність динамічного
імпульсу. Заха Хадід випередила час і зробила вагомий внесок в сучасну
архітектуру, залишила багато проектів, що будуть реалізовуватись і надихати
сучасних архітекторів.
Подгорська О.К.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: канд. арх., доц. Качемцева Л.В.,ст. викл. Леонідова О.М.
АРХІТЕКТОР АРАТА ІСОДЗАКІ. ІДЕЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ НА
РАННЬОМУ ЕТАПІ ТВОРЧОСТІ
Арата Ісодзакі, містобудівник, архітектор і теоретик, є лауреатом
Прітцкерівської премії, спроектував Музей сучасного мистецтва в ЛосАнджелесі та Художній музей Центральної академії образотворчих мистецтв
Китаю в Пекіні. Він відіграв важливу роль у поширенні впливу японської
30

архітектури та дизайну по всьому світу, він поєднує у своїх роботах принципи
японського метаболізму та західного постмодернізму.
Метою роботи є дослідження архітектурної діяльності Арата Ісодзакі на
ранньому етапі творчості.
Постструктуралізм пропонує спосіб вивчення того, як створюються
знання та як критикувати їх значення. Постструктурний підхід стверджує, що
для розуміння об'єкта необхідно вивчити як сам об'єкт так і системи знань, які
створили об'єкт. У постструктуралізмі визнається відсутність фіксованого або
невід'ємного значення і водночас існує необхідність того, щоб об’єкт набував
сенсу.
Ісодзакі відмовлявся обмежуватися будь-яким одним фірмовим стилем,
вигадуючи себе заново кожні 10-12 років. Він завжди реагував на суттєві зміни
ситуації у світі відповідно значно змінюючи свій підхід до проектування. Його
ранні роботи було здійснено в Японії. На той час він знаходився під сильним
впливом європейського досвіду, що повʼязаний зі стилем, який поєднує
«новий бруталізм» та «архітектуру метаболізму». Ці будівлі мали таку
характерну рису, як груба бетонна фактура і виглядали як машини. Іх
відрізняла така архітектура систем та компонентів, що показує, як вони були
виготовлені та зібрані.
Його ідеї про міські мегаструктури з їхніми
посиланнями на органічне біологічне зростання та біологічні процеси були
аналогічні теоретичним положенням маніфесту «Метаболізм». У 1960 році він
створив фотомонтаж під назвою «Місто майбутнього», в якому помістив
мегаструктуру Metabolist у полі класичних руїн. На знімку місто зображено як
місце, де життєві цикли різних культур піднімаються, перетинаються і
занепадають. У цьому вже можна розглянути занепад (західна класична
архітектура), пророцтво найближчого майбутнього (японська архітектура
метаболізму) і футуристичний прогноз (частини нової схеми).
На прикладі «Місто майбутнього» можливо побачити, як об’єкт набуває
сенсу, як через його розуміння можливо критикувати ідеї автора. Якщо
розглядати проекти раннього періоду творчості Ісодзакі можливо помітити як
форма
показує та пояснює цю архітектуру, що також є ідею
постструктуталізму. Таким чином ідеї, які Ісодзакі закладає в свої проекти
цього періоду, схожі з ідеями постструктуталізму.
Станіславська О. С., Петрушенко Я. І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: доцент, кандидат архітектури Качемцева Л.В.
ЗАБУТА ІСТОРІЯ УФТІ. АРХІТЕКТУРНИЙ АСПЕКТ
Переважна частина досліджень наукоградів на території країн бувшого
соцтабору присвячена російським наукоградам, а українські центри
інноваційної діяльності залишаються поза увагою науковців. Харків займає
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особливе місце в історії створення подібних урбаністичних утворень, саме в
цьому місті з’явився один з перших в країні подібних центрів – комплекс
Українського фізико-технічного інституту.
Мета: Дослідити основні етапи створення комплексу УФТІ та його
архітектурні особливості.
УФТІ в Харкові був заснований 30 жовтня 1928 р. при Вищій раді
народного господарства України. Вже в перші роки свого існування УФТІ
впевнено заявив про себе серйозними успіхами. В кріогенній лабораторії
вперше в СРСР отримано рідкий водень (1931), рідкий гелій (1932). Створено
перший в СРСР радіолокатор. Здійснено успішний експеримент з розщеплення
атомного ядра в 1932 р.
Із самого початку існування УФТІ не тільки були окреслені основні
напрямки наукових досліджень нового інституту та зібрана група молодих
талановитих амбітних фізиків. За неймовірно короткий термін під керівництвом
директора УФТІ І. Обреїмова на порожньому місці – на околиці міста Харків
побудували цілий комплекс: головний корпус інституту, високовольтний
корпус, житлові будинки, механічні та склодувні майстерні, наукову бібліотеку,
розбили сад і квітники, спортивний майданчик з тенісним кортом, проклали
алеї і доріжки по всій території інституту.
До проектування окремих об’єктів були долучені ленінградські
архітектори. Головний корпус Українського фізико-технічного інституту
побудовано в 1929-1930 рр. за проектом архітекторів П. Сидорова і В.
Богомолова. В 1932 р. група архітекторів ленінградського Промбудпроекту під
керівництвом В. Богомолова приступила до проектування Високовольтного
корпусу. Будівництво було завершено 1935 р.
Отже, комплекс УФТІ, що був створений в кінці 1920-х – 1930-х рр., – це
своєрідний прототип радянських «наукоградів», в якому вже були намічені
містобудівні особливості цих урбаністичних утворень. Архітектура будівель
цього комплексу відображає стилістичні тенденції, що панували в країні та світі
в цей період.
Список використаних джерел:
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КАЛАТРАВА – АРХІТЕКТОР ТА ІНЖЕНЕР
Сантьяго Калатрава один з тих
архітекторів, чиї роботи стають
культурними символами. У 2005 році журнал «Time» включив архітектора до
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топ-100 найвпливовіших людей світу, а в низці університетів Європи та США
він удостоєний звання Doctor Honoris Causa за внесок у культуру та науку.
Опорні точки діяльності Калатрави — скульптура, малюнок, інженерія,
архітектура.
Метою роботи є дослідження засобів поєднання архітектурної ідеї та
інженерного рішення в проектах Калатрави.
Сантьяго Калатрава розпочав свій шлях у рідній Валенсії із художнього
училища, звідки потім перевівся до Вищої технічної школи архітектури. У 1979
році закінчив Федеральний інститут технології (ETH) у Цюріху, отримавши
диплом інженера. В 1981 році відкрив у Цюріху свою майстерню, в якій
працював в якості архітектора та інженера. Він реалізував більш ніж 70
проектів, 30 з яких – мости. Калатрава здобув репутацію завдяки своїй
здатності поєднувати передові інженерні рішення з драматичними візуальними
заявами як у мостах, так і в будівлях.
Ранній період творчості Калатрави був присвячений, в основному,
вокзалам та мостам. Найзнаменитішим твором його ранньої творчості є
незрівнянний міст Аламільйо в Севільї. Центральною особливістю цією
споруди є 142-метровий пілон, який асиметрично нахиляється від річки,
підтримуючи проліт з більш ніж десятком пар тросів. Драматичний образ,
схожий на арфу, перетворив інженерію мостів у форму скульптури, яка може
оживити навколишній пейзаж.
Поворотним моментом у кар'єрі Сантьяго стала його телекомунікаційна
вежа Монжуїк у Барселоні, покликана бути серцем Літньої Олімпіади 1992
року. Завдяки цій споруді багато країн захотіли побачити і в себе твори цієї
талановитої людини з абсолютно новим поглядом на звичні конструкції.
У своїх архітектурних проектах Калатрава використовував свої знання в
інженерії для створення інноваційних скульптурних конструкцій, часто з
бетону та сталі. Він заявив, що природа служила його провідником, надихаючи
його на створення будівель, які відображають природні форми та ритми. Він
дуже цікавився архітектурним використанням зооморфних форм, пристрасть
проявляється в таких будівлях, як Turning Torso (1999–2005), унікальна
багатоквартирна вежа в Мальме, Швеція, чия скульптурна форма нагадувала
про скручування хребта.
Отже, Сантьяго Калатрава – одним з найвидатніших архітекторів
сучасності, який майстерно поєднує вирішення інженерної задачі із втіленням
своїх архітектурних ідей, наповнених змістом та символікою.
Крицький В. І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Качемцева Л.В., ст. викл. Леонідова О.М.
АРХІТЕКТОР МАРІО БОТТА. ІДЕЯ ІСТОРИЧНОГО
ДЕТЕРМІНІЗМУ
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Швейцарський архітектор Маріо Ботта настільки оригінальний, що його
безуспішно намагаються вписати в конкретну архітектурну традицію. Учень Ле
Корбюзьє, Карло Скарпи та Луїса Кана, шанувальник модернізму, майстер, що
оперує брутальними архітиповими формами, Маріо Ботта лише умовно
вписується в канон, кожним своїм проектом доводячи власний погляд на
сучасну архітектуру. Архітектура Ботта заснована на тонкому поєднанні
протилежностей. Маріо Ботта заявляє про свою прихильність до історичного
детермінізму — його проекти є відображенням епохи. Це і робить дослідження
його ідей та проектів актуальними. Метою даної роботи є висвітлення ідей та
творчого підходу Маріо Ботта, через аналіз його творчої діяльності. Маріо
Ботта народився 1943 р. у Швейцарії. Першу свою будівлю він спроектував у
шістнадцять років. Закінчив архітектурний факультет Венеціанського
університету. Одночасно працював у майстернях Ле Корбюзьє та Луїса Кана.
Здобувши ґрунтовний професійний досвід він заснував у 1970 році власний
офіс у Лугано, а першу міжнародну увагу до нього привернули проекти кількох
незвичайних приватних особняків у Швейцарії, які поєднали модерністську
естетику та звернення до мови базових геометричних форм. Архітектура
завжди містить у собі діалог між естетичним почуттям та функціональністю.
Цю двоїстість Ботта коментує так: «Сьогодні архітектурні форми повністю
підпорядковані функції. Важко сказати, що вони передають красу. Вони
пов'язані із необхідністю принести негайну користь і тим самим залишають
сферу духовного, до якої належить краса. Краса з'являється на стику тіла та
духу, речі та ідеї. Краса - це абстракція, яка не може бути описана жодними
параметрами». Починаючи з 1980-х майстерня Ботти проектує не лише
громадські споруди, а й церкви, синагоги та капели, які на його думку
залишаються символами та виразниками колективної пам'яті, навіть коли
зазнають конверсії під будь-яку громадянську функцію – музей, бібліотеку чи
ресторан. Таким чином говорячи про творчість Маріо Ботти, слід зазначити, що
незалежно від призначення будівлі, його архітектура відрізняється
продуманістю композиції, форми та функціональності. Але попри це, загальне
враження від будівель Ботти є емоційно багатим, без зайвого драматизму,
властивого, наприклад, деконструктивізму чи інших напрямів архітектури.Це
відбувається завдяки тому, що інтерпретуючи у своих проєктах шедеври різних
епох він встановлює взаємозв’язок культур та спадкоємність досвіду майстрів
архітектури. В той же час Ботта, як виразник принципів історичного
детермінізму, намагається найповніше відобразити поточну епоху. «Все, що не
є сутнісним, має бути усунено» — одна з улюблених тез майстра.
Савченко Т.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
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ПРИРОДНИЙ КОНТЕКСТ, ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ
АРХІТЕКТОРА ВАН ШУ
Китайський архітектор Ван Шу є володарем Прітцкерівської премії за
2012 рік. Приводом його всесвітньої відомості став Музей в Нінбо, для
будівництва якого використано перероблену сировину. До того ж Ван Шу
шанує принципи та технології традиційного будівництва, що популярні зараз.
Це робить дослідження метода його роботи актуальними.
Метою даної роботи є виявлення основних підходів та головних ідей у
творчості Ван Шу через аналіз його роботи – П’ять "розкиданих" будинків.
"П'ять розкиданих будинків" в Нінбо – це серія п'яти різних будівель, що
по-новому інтерпретують традиційну культуру будівництва, введених в
експлуатацію в 2004 році. Художня галерея має назву "Одна хвиля і три злами",
що виражається через форму даху, який нагадує хвилю з трьома гребнями.
Перший чайний будиночок "Зламана тінь" вкритий традиційним візерунком
"тріснутого льоду" та збудований за принципом південного двору китайської
культури. Другий будиночок "Тільки пісок у випадковому саду" передає зміст
своєї назви через особливі непередбачувані просторові повороти та народну
техніку пресування глини, використану у зведенні стін. Кафе "Листя лотоса на
вітру" характеризується символічною абстракцією у формі литого бетонного
даху. Завершує п'ятірку паркових павільйонів адміністративна будівля, що
також дістала поетичну назву – "Звивиста і хвиляста". Автор намагався
передати назву через конфігурацію плану, що нагадує цифру "5", та перепади
висот, що нагадують хвилю. Переосмислення традиції китайського будівництва
проявилося у більшій мірі через притаманні їй: форму, матеріали, функцію,
образи та символи. Ван Шу використав техніки народного будівництва та
звернувся до використання переробленої сировини місцевості й притягнув
місцевих робітників, завдяки чому добився самобутності технологічного
процесу.
Таким чином, Ван Шу визнає свій інтерес до феноменологічного
мислення й виражає постійну зацікавленість у стосунках людини та природи,
спадкоємності ремесла перед лицем технологічного розвитку, а також
матеріальності й безпосередньо її тілесному сприйнятті. У своїх роботах він
розглядає питання, що сформувалися в процесі еволюції людства та стали
порядком денним в архітектурній сфері діяльності.
Список використаних джерел:
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ТВОРЧИЙ МЕТОД АРХІТЕКТОРА КЕНГО КУМІ
В 2021 році журнал Time оприлюднив список найвпливовіших людей і
єдиним архітектором у переліку став –– японський майстер Кенго Кума. Його
відомі проєкти, такі як Національний стадіон в Токіо, будинок «Бамбукова
стіна» в Китаї та інші, дають змогу поставити його в один ряд з видатними
архітекторами сучасності –– Захою Хадід або Жаном Нувелем. Підхід Кенго
Куми до роботи з проєктом є одним з найунікальніших, тому є великий інтерес
до вивчення його творчого методу.
Метою роботи є виявлення та висвітлення творчого метода архітектора
Кенго Кумі базуючись на аналізі його архітектурних та літературних робіт.
Кенго Кума народився в Йокогамі, префектура Канаґава, тому легко
простежується вплив традиційної японської філософії на його проекти. Навіть
сьогодні однією з ключових ідей майстра є збереження основ традиційної
японської архітектури та переосмислення їх у реаліях XXI століття. Його
творчий погляд основується на ідеї «легкої архітектури», як визначає сам Кенго
Кума: легкої не у структурному значені, а як протилежну до монументальної.
Він відводить другорядне місце ролі форми та скульптурним властивостям
об’єкта, натомість фокусуючись на сенсориці простору, що утворюється. В
своїй книзі «Антіоб’єкт: розпад та дезінтеграція архітектури», Кума негативізує
надмірну «об’єктивізацію», що властива західній архітектурі, яка заважає
«встановити здорові відносини з оточуючим світом». Майстер пропонує
«альтернативну форму архітектури –– преференційну та можливу». Добре
ілюструє філософсько-ідейні підвалини творчого методу Кенго Кума його
Музей каміння (2000) и музей Андо Хиросіге (того ж періоду) у Насу, музей
Санторі в Токіо (2007). Все це невеликі, камерні об’єкти, що порушують
звичний архітектурний дискурс з його скляними, сталевими та бетонними
аргументами. Кенго Кума використовує у своїх проектах природні матеріали
дерево та каміння, а також альтернативні –– кераміку, бамбук, пластик та вініл.
Він критикує сучасні методи бетонного будівництва, прагне знайти
альтернативу бетону, який домінує в цій сфері. Прикладом може слугувати
Університет в Токіо (2014), фасад якого вкрито сотнями тонких дерев’яних
полос з кедра.
Особливістю метода роботи Кенго є те, що його об’єкти припускають
цілий спектр різноманітних вражень. Архітектура змінює свій вигляд з плином
часу, зі зміною погоди чи сезону, тобто тісно пов’язана з оточенням та
взаємодіє з людиною на сенсорному рівні. Не дивлячись на неймовірний
візуальний образ, архітектуру Кенго Куми з її нюансами й тонкощами,
необхідно пізнавати в живу. Як відзначає майстер: «Ілюстрація може передати
тільки фіксоване візуальне зображення, тоді як архітектура –– це весь
просторовий досвід повністю. Він може включати дотик або запах –– все, що
допускає особливий зв’язок».
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ЯПОНСЬКИЙ МЕТАБОЛІЗМ
СЕРЕД АВАНГАРДНИХ НАПРЯМІВ ОСТАННЬОГО ПІВСТОЛІТТЯ
Метаболізм – це футуристичний напрям в архітектурі та містобудуванні
середини XX ст., який був однією з альтернатив класичному функціоналізму в
загальних межах ідеології модернізму. Рух виник в Японії в кінці 50-х р. XX ст.
Архітектори досліджували, як будівлі міста могли б рости і еволюціонувати
подібно до живого організму та його біологічних процесів.
Рух за час свого існування створив певну кількість окремих будівель та
навіть кілька містобудівних комплексів, які маніфестували головні ідеї теорії
архітектурного метаболізму:
1. змінність простору;
2. модульність;
3. ефект «незавершеності»;
4. можливість зростання та розвитку структури;
5. будівля, як живий організм.
Амбітні концепції метаболізму, що знаходилися на межі наукової
фантастики, досі є підґрунтям найсучасніших творів японських архітекторів,
але ще більшою мірою такий вплив має суто художній доробок архітекторів
цього напряму, що в специфічний, дуже японський спосіб поєднує в собі
практично всі головні художні ідеї архітектури сер. ХХ ст., від біоморфізму до
хай-теку.
Концепцію архітектури метаболізму, тобто архітектури, здатної до росту і
циклічного оновлення, подібно біологічним утворенням, було створено
колективом перспективних вискочок. До цієї групи однодумців, окрім їх
визнаного лідера Кензо Танге, належали також Кійонорі Кікутаке, Кішо
Курокава, Фуміхіко Макі, Арата Ісодзакі, – видатні фігури, які поставили
сучасну архітектуру Японії на рівень авангардних світових шкіл.
Найвідомішими творіннями метаболізму є центр комунікацій Яманасі в
Кофу (К. Танге), його ж центр преси «Сідзуока» в Токіо, капсульний готель
Накагін у Токійському діловому районі Гіндза (К. Курокава), численні утопічні
проєкти «міст майбутнього» (А. Ісодзакі, К. Кікутаке, К. Танге).
Ідеї та формальні рішення, близькі до ідей японських метаболістів,
приблизно в ті ж роки опрацьовували засновник т. зв. структуралізму
голландець А. ван Ейк, радянська група НЕР (А. Гутнов, І. Лежава, А. Бабуров),
лондонське об’єднання Аркігрем (П. Кук, У. Чок, Р. Херрон, Д. Грін та ін.).
Подальшого розвитку ідеї метаболістів про уподібнення архітектури
біологічним структурам набули в «архітектурній біоніці» та у напрямі «біотек»
(М. Соркін).
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
БУДІВЕЛЬ З ІНТЕГРОВАНИМ ЖИТЛОМ
В СТРУКТУРУ СУЧАСНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
Найбільш привабливими вважаються ті міста, в структурі яких
співіснують і взаємодоповнюються різноманітні функції та види діяльності.
Суміш тісно взаємопов’язаних функцій розвивається поступово, протягом
десятиліть. Динаміка цього процесу залежить від характеру міксту міських
функцій ‒ наскільки вони посилюють або, навпаки, пригнічують одна одну. У
1-й пол. ХХ ст. архітектори епохи класичного модернізму сповідували не
суміщення, а скоріше жорстке розділення функцій, що знайшло вираження у
принципі функціонального зонування. Подолання цієї механістичності
поставило на порядок денний задачі дослідження цілей і методів досягнення
гармонійної суперпозиції процесів і функцій міського життя. Одним із варіантів
такої суперпозиції є суміщення різнорідних функцій безпосередньо в об’ємі
будівлі, а саме створення багатофункціональних архітектурних об’єктів, у т.ч. з
включенням у їх структуру житла.
Метою роботи є визначення цілей та методів включення
багатофункціональних будинків з інтегрованим житлом до структури сучасної
міської забудови.
Об’єкт дослідження – багатофункціональні архітектурні об’єкти.
Предмет дослідження – історичне становлення та перспективи розвитку
багатофункціональних будівель з інтегрованим житлом.
Соціально-економічні процеси, які проходять у сучасному суспільстві,
змушують до постійного перегляду принципів організації житла. Еволюція
містобудівних принципів створює передумови підвищення ступеня урбанізації,
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щільності забудови, ускладнення й індивідуалізації функціональних зв’язків
між діловими, громадськими та житловими складовими архітектурного
середовища. Внаслідок цих причин у 60-і – 80-і рр. минулого століття склалося
ціле в’яло типологічно нових архітектурних структура – багатофункціональні
(кооперовані) будинки-комплекси, багато з яких досить органічно включали
також житлову функцію. Доповідь розглядає і намагається систематизувати
різні варіанти багатофункціональності в їх зв’язку зі сплетінням міських
проблем, яке кожного разу породжувало специфічний набор і зв'язок функцій, и
з’ясовує конкретні причини, чому перевагу було віддано саме
багатофункціональній структурі.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ ВІДДАЛЕНИХ РАЙОНІВ МІСТА ТА ЇХ РЕІНТЕГРАЦІЯ,
НА ПРИКЛАДІ НАУКОГРАДУ П’ЯТИХАТКИ
Сучасні великі міста у своїй структурі зазвичай мають віддалені райони,
сформовані як сельбищні території в радянський період. Особливе місце серед
таких міських структур займають науково-промислові «містечка» та т.зв.
наукогради, центром тяжіння яких були науково-дослідницькі інститути, до
складу яких в деяких випадках могла також входити промислова або
промислово-експериментальна функція. Такі поселення представляли собою
особливий тип урбаністичних структур, які мали закриту й відокремлену від
міста структуру, а також чітко окреслені межі території. Через автономність за
закритість таких урбаністичних утворень сьогодні, коли минуло вже декілька
десятиліть після розпаду радянської системи, є необхідним переосмислення їх
структури. Одним із наукоградів, який було досліджено з точки зору його
сталості, став харківський район П’ятихатки. Він представляє собою житлове
поселення поряд з новими корпусами УФТІ, яке створювалося для родин
працівників дослідницького інституту. Це був майданчик стрімкого повоєнного
розвитку першого українського фізико-технічного інституту, заснованого ще у
1928-1930-і рр. у центрі Харкова. Наукоград П’ятихатки проєктувався як
самодостатнє містечко: разом з фізико-технологічним інститутом у 1950-х1980-х роках тут було зведено житлові будинки з комплексом об’єктів
соціально-культурного призначення.
Через віддаленість від міста, сьогодні, на перший погляд, район наче
застиг у часі – типовий спальний район радянського часу, майже без прибудов
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та добудов, його внутрішня структура практично не змінилася та залишилася
самодостатньою. Детально дослідивши актуальне функціональне наповнення,
поточне використання загальних просторів, траєкторії щоденної міграції
мешканців, та порівнявши їх із проєктним задумом, було виявлено, що
магазини мають теж саме розміщення, але змінили функцію та доповнилися
кіосками, є місцеві школи, дитячі садки. Серед проблем було виділено
наступне: деякі будинки знаходяться в аварійному технічному стані,
обладнання дворів залишилося ще радянських часів, паркові ділянки, як
правило, занедбані, відсутні майданчики для тварин, є покинуті будівлі, район
не розрахований на сучасну кількість автомобілів та інше. Особливу увагу
привернуло більш сумлінне відношення до прибудинкових територій: мешканці
виділяють час на підтримання території в нормальному стані.
В результаті проведених спостережень було зроблено припущення, що
інтеграція житлового району П’ятихатки у цілісну міську структуру Харкова
може йти шляхом оновлення та насичення території новими науковими
установами, перетворення його на повноцінний технопарк. Саме тому, задля
виявлення поточної сталості розвитку району запропоновано: 1) провести ряд
партисипаційних заходів – соціологічні опитування, мозкові штурми в різних
соціальних групах, проєктні семінари разом із мешканцями, спрямовані на
виявлення місцевих активістів та «агентів змін», які зацікавлені у відновленні
та посиленні потенціалу П’ятихаток – стале підґрунтя; 2) шляхом проведення
стратегічних сесій та аналітичної роботи на рівні міської адміністрації виявити,
які саме наукові та інноваційні підприємства Харкова могли створити науковий
кластер на прилеглій до П’ятихаток території.
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ШУМОВІ КАРТИ – СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОЕКТУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО СЕРИДОВИЩА
Кожного дня у своєму повсякденні люди чують безліч різноманітних
звуків. Мотори автомобілів, метро, техніку на будівельних майданчиках тощо.
Все це формує один з найбільш поширених несприятливих фізичних факторів –
шум, який безпосередньо впливає на здоров’я суспільства та ідентичність
житлового середовища. Актуальність даної проблеми обумовлена відсутністю
тиші в сучасних містах, яка призводить до постійної втоми населення, втрати
територією свого унікального звукового фону, та загальне сприйняття людиною
середовище як не комфортне.
Дієвим інструментом запобігання цього негативного фактору – є карти
шуму, які представляють собою плани місцевості з нанесеними на них даними
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про звуковий ландшафт. Вони дозволяють виявити джерела шуму, оцінити їх
характер, вплив та прогнозувати сумарний рівень “забруднення”. Сучасним
варіантом складання карти є використання програм SoundPlan або ArcGis. Його
перевагами є врахування зниження шуму акустично м'якими поверхнями,
зеленими насадженнями, впливу рельєфу та урахування відбиття шуму від
будівель.
На основі інформації з шумових карт відбувається зонування території, та
передбачаються заходи щодо мінімізації розповсюдження шуму. До таких
заходів перш за все відносяться: розташування біля джерел високого рівня
шуму домів-галереї, в яких несприятлива звукова хвиля затримується
нежитловими приміщеннями; перевага зелених насаджень у дворах, що
створює спокійні зони відпочинку. Місця для паркування слід передбачати у
міжквартальних проїздах, у підземних паркінгах, наземних паркувальних полях
у структурі району або багаторівневих паркінгах у структурі кварталів.
Спортивні та дитячі майданчики для активних ігор виносяться за межі двору на
внутрішньоквартальні вулиці без місць для паркування або в прилеглі
громадські простори парків, площ.
Карта шуму – найбільш наочний спосіб представити інформацію про
звуковий ландшафт території. Це сучасний інструмент при впровадженні
шумозахисних заходів в існуючу забудову і створенні нового комфортного
середовища, що є найбільш актуальним для житлової забудови.
Список використаних джерел:
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ІДЕЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ ТВОРЧОСТІ ФРЕНКА ГЕРІ
Ім’я Френка Гері відоме всьому світу завдяки неповторному
скульптурному стилю в архітектурі. І хоча сам Гері називає себе модерністом,
його архітектуру сповнену семантичними кодами, можна віднести саме до
постмодерністської течії. Постмодернізм розраховує саме на інтелектуальну
публіку, яка здатна оцінити іронію твору, простежити в ньому інтертекстуальні
коди. Теорія художніх тропів отримала нове прочитання в постмодерністській
естетиці, твори Френка Гері є цьому яскравим підтвердженням.
Надалі будуть розглянуті семантичні коди, що існують в спорудах автора.
Наприклад, у музеї Гуггенхайма в Більбао основним змістом є закладений образ
“Титаніка” – як уособлення Бенжаміна Гуггенхайма (брат Соломона,
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засновника музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку), одного з пасажирів
цього судна. Розглядаючи план і фасади можна помітити лайнер, який тільки но
зіткнувся з айсбергом.
Ще один з його творів – Зольхоф у гавані Дюссельдорфа, є
відображенням минулого, сьогоднішнього та майбутнього; зміни від старої
митної гавані до медіа-гавані. Споруда складається з трьох будівель, які
облицьовані клінкером, нержавіючою сталлю та білою штукатуркою
відповідно. Складні об’єми сформували єдину структуру що уособлює часові
кордони.
Музей здоров’я мозку Лу Руво аналогічно іншим архітектурним будівлям
вирізняється композиційними контрастами. Музей є метафорою двох півкуль
головного мозку – одна творча, а інша раціональна, та складається з двох
організованих крил (в північній частині – центр досліджень з лабораторіями та
офісами; в південній – простір "подій", бібліотека і невеликий музей), з'єднаних
відкритим двором. Для будівлі центру характерні вигнуті поверхні, пластична
трансформація елементів, спотворення форм і площин, повна свобода і
художня інтерпретація образу.
У висновку слід зазначити, що в роботах Френка Гері однозначно
присутні інтертекстуальні коди, які виражені семантичними образами,
притаманними постмодерністській культурі. У будівлі музею Гуггенхайма –
“Титанік”; митниця у Дюссельдорфі – образ трьох часових кордонів минулого,
теперішнього, майбутнього; музей Лу Руво – уособлення двох півкуль
головного мозку. Тому можна впевнено стверджувати, що Френк Гері не
просто визначний архітектор та митець форми, найважливішим є те, що Гері –
митець сенсів.
Список використаних джерел:
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СВІТЛО ТА ГЕОМЕТРІЯ В АРХІТЕКТУРІ ЖАНА НУВЕЛЯ
Теми світла і геометрії дуже актуальні в наш час, коли з'являються
можливості будувати практично будь-які будівлі, які можуть спасти на думку
людині. Лувр - Абу-Дабі - найбільш зухвалий музейний проект нашого часу,
частина музейного острова Саадіят. Це не просто будівля — це цілий район зі
своїми вулицями, майданами та терасами, де витвори мистецтва експонуються
не лише у залах, а й на відкритому повітрі. Форму споруд диктують світло та
геометрія.
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180 метрів – діаметр музейного купола. Він складається з 7850 отворів,
що дозволяють світлу проникати всередину. Легкий сонячний дощ, який
проходить наскрізь, створює неймовірний ефект. Автору хотілося, щоб ця
парасолька встановлювала з небом метафізичні стосунки. Купол складається з
восьми металевих шарів загальною товщиною – сім метрів. Він лежить на
чотирьох опорах, ретельно прихованих усередині будівлі — здається, що
напівсфера левітує над головою.
Це унікальний об'єкт, виглядає як малюнок, чия складна геометрія
нагадує арабські мотиви з минулого. Світло струмує крізь чотири шари тонких
куполів, тінь рухається певною траєкторією протягом дня в залежності від пори
року.
Традиційно світло проникає в баню з боків, через люкарни, або зверху,
через окулюс у центрі. Тут світло падає подібно до дощу — гадаю, це перша
така інтерпретація. Автор хотів створити динамічні відносини між світлом та
водою та знайти зв'язок із природними стихіями. Тому йому хотілося, щоб
усередині будівлі була вода, що нагадує про прохолодні вулиці міста.
Таким чином, ми бачимо як Жан Нувель, застосовуючи світло і
геометрію, створив проект, який вражає всіх своєю красою зовні і створює
невимовні відчуття у людини, коли вона знаходиться всередині цієї споруди.
Список використаних джерел:
1. Авакян А. В. «Жана Нувеля» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://royaldesign.ua/ru/jan-nuvel.bXn6T/
2. Лебина Наталія Жан-Нувель: «Архітектура залежить від контексту» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.theartnewspaper.ru/posts/4867/
3. Тимашева Н. А. «Лувр Абу-Дабі: восьме чудо світу у цифрах» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.interior.ru/architecture/2231-luvr-abu-dabi-vosmoe-chudo-sveta-vtsifrakh.html
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕННЬ НОРМАНА ФОСТЕРА
Метою даної роботи є поглиблення в проектні рішення Нормана Фостера
та виведення певних фактів про його об'єкти, які підкреслюють професійний
почерк архітектора та дають певну картину уявлення його методів.
Фостер є архітектором, який створив переломний момент в архітектурній
індустрії. Він є основоположником сучасного архітектурного стилю «хай-тек».
Кожен проект архітектора обов'язково б'є рекорд за масштабом, інноваціями,
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багатофункціональністю чи висотою. Фостер вважає, що сучасне суспільство
потребує функціонального, економічного та екологічного міського середовища
— все це може дати стиль хай-тек.
Перший значний об’єкт - це будівля страхової компанії "Willis Faber and
Dumas" у Британії. Реалізація концепції Climatroffice, була новаторським
прикладом енергозберігаючого дизайну, а принцип вільного планування та
теплоізоляційний дах із трави забезпечували надзвичайно хороші загальні
теплові характеристики. Так Норман вперше заявив про свої ідеї, про
важливість енергоефективної будівлі та значущість соціальної ролі архітектури.
Реконструкція Рейхстагу у Берліні – дуже неординарний проект навіть у
кар'єрі Фостера, не говорячи про подібні роботи інших архітекторів . Купол
будівлі нині є визнаною визначною пам'яткою Берліна. У його основі лежить
«світловий скульптор», який відбиває світло горизонту вниз у камеру, тоді як
сонцезахисний екран відстежує шлях сонця, щоб блокувати сонячні промені та
відблиски. Будівля є моделлю, яка демонструє ідею сталого розвитку за
рахунок спалювання відновлюваного біопалива - рафінованої рослинної олії - в
генераторі для виробництва електроенергії.
Містобудівна рада Лондона була незадоволена несумісністю з історичним
центром будівлі Мері-екс (або вежа корнішон). Але тим не менш, за неї Фостер
отримав масу премій та нагород. Завдяки сигароподібній формі та майже
прозорій конструкції вежа відкидає менше тіні, ніж прямокутний хмарочос.
Крім цього, будівля більш стійка до вітрових навантажень. Вітер плавно огинає
аеродинамічну форму, не створюючи завихрень та міні-хмар.
Таким чином, Норман Фостер зумів досягти логічного використання
природних ресурсів та грамотного енергозбереження у всіх своїх проектах, що і
стало однією з відмінних рис його авторського почерку.
Список використаних джерел:
1. https://www.fosterandpartners.com/
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КРИТИКА СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ НА ПРИКЛАДІ ОБ'ЄКТІВ
САНТЬЯГО КАЛАТРАВИ
На сьогодні незвичайна, «легка» та «міражна» архітектура особливо
популярна, бо викликає непомірний інтерес та безліч питань. Такі об'єкти часто
супроводжуються великим резонансом та іноді й нещадною критикою.
Сантьяго Калатрава один з найвидатніших архітекторів світу, відомий
своїм складним естетичним, хитромудрим дизайном, який перетворив
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інженерію на форму мистецтва. Але за іспанським архітектором ховається
стежка розчарованих клієнтів: від винного льоху неподалік Ла-Ріохі, дах якого
змусив його боротися зі стихіями, до чудового Міста мистецтв і наук
(Валенсія), яке включає концертний зал, оперний театр і планетарій, остаточна
вартість якого вчетверо перевищила первісну ціну. З моменту відкриття
концертного залу в 2005 році влада скаржилася на дах, що протікає, і уламки
складної мозаїки, що розлітаються під час сильного вітру. Гнів із приводу
проекту спонукав одного місцевого політика каталогізувати проблеми проекту
на веб-сайті Calatravatelaclava, що перекладається приблизно як «Калатрава
спливає кров'ю».
Критики також звинувачують іспанця у надмірно великому бюджеті і в
інших проектах. У Нью-Йорку його ім’я зазвичай пов’язують з транспортним
центром Всесвітнього торгового центру, бюджет якого спочатку був
запланований у 2004 році, в кінцевому підсумку коштуватиме в 2 рази більше.
Минулого року New York Times перерахували кожну катастрофу – слизький
міст Субісурі у Більбао, який встигли прозвати мостом зламаних ніг: у дощову
погоду скляні плитки стають небезпечно слизькими, затоплений оперний театр
у Валенсії, надбюджетні мости в Нідерландах. Рідко можна почути, що важливі
фігури архітектури публічно нападають на колегу з такою неприхованою
отрутою. Але, це не стосується Калатрави. В одному з інтерв'ю, архітектора
запитали, чому він думає, що він отримує таку жахливу пресу. «Тому що треба
страждати», — відповів він. «У повсякденності так багато вульгарності, що
коли хтось претендує зробити щось надзвичайне для спільноти, то ти повинен
страждати»- каже він і страждає.
Отже, конструктивну критику завжди варто аналізувати і робити
висновки, але архітектор ніколи не повинен опускати руки і відходити від свого
шляху та стилю. Варто також пам'ятати, що у кожної людини свій смак і
погляд на ту чи іншу задумку і треба вміти відрізняти суб'єктивну думку від
об'єктивної.
Список використаних джерел:
1.
Controversial architect Santiago Calatrava defends his record – [Електронний ресурс] https://amp.theguardian.com/artanddesign/2015/jun/09/santiago-calatrava-defends-record-architectspain
2.
A Star Architect Leaves Some Clients Fuming – [Електронний ресурс] https://www.nytimes.com/2013/09/25/arts/design/santiago-calatrava-collects-critics-as-well-asfans.html
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ПАОЛО ПОРТОГЕЗІ: ТЕОРІЯ ПОЛЯ
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Паоло Портогезі - італійський архітектор, історик і теоретик архітектури.
Спеціалізується на викладанні та дослідженні класичної архітектури, особливо
архітектури бароко.Актуальність теми полягає у великому значенні та впливі
робот Портогезі на сучасну модерністську архітектуру та творчість інших
архітекторів. Особливо слід звернути увагу на авторську теорію, за допомогою
якої навіть в наш час працює багато прогресивних архітекторів.
Метою дослідження є розкрити основні принципи Теорії поля П.
Портогезі та її вплив на сучасну архітектуру.
Спостерігаючи за орнаментом вівтарів в церквах в стилі бароко,
Портогезі розмірковував про архітектурні елементи, які можуть
«випромінювати» хвилі, як якщо б вони були магнітними полями, які
впливають на навколишній простір церкви. В ході цього дослідження була
отримана серія діаграм, на яких були зображені ряди хвиль, випромінюваних
концентричними колами. Ці малюнки ще до того, як стати архітектурними
планами, являють собою просторові діаграми, що утворюють поле з ліній різної
інтенсивності.
Це поле стає моделлю, в якій може бути розташоване умовно
«матеріальне» - стіни, конструкції та окремі елементи, і водночас виражено те,
що тонко відчувається - такі якості простору, як світло та звук. В цьому
випадку діаграма вважається способом зчитування енергетики простору: кожен
центр можна розуміти як точку інтенсивності - через алгоритми її програми чи
через задані нею певні якості світла або звуку. Хоча ця методологія
проектування не розроблялася з використанням комп'ютерів, вона слідувала
строго алгоритмічній логічності.
Вперше ця теорія була застосована в проекті Casa Andreis (1964-1969).
Планування стін і поділ простору будинку слідують моделі, побудованої по
колам. В результаті виходить структура, яка підтримує вільний рух і
встановлює дуже плавну взаємодію між твердим тілом і порожнечею, а також
між внутрішнім і зовнішнім простором.
Одже, ідея проектування за допомогою «м'якого» процесу управління
проектом дала Портогезі можливість сформулювати відкриті композиції, в яких
архітектура залишає місце для розвитку та трансформації життя у просторі та
часі.
Список використаних джерел:
1. Paolo Portoghesi: The field theory [Електронний ресурс]. – 911. – Режим доступу до
ресурсу: https://drawingmatter.org/paolo-portoghesi-the-field-theory/.
2. Paolo Portoghesi’s postmodernist architecture: curves, Baroque and irony [Електронний
ресурс]. – 204. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wallpaper.com/architecture/paoloportoghesi-architecture-icon-italy.
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Керівники: ст. викл. Леонідова О. М., асис. Мамон О. С.
ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ У ТВОРЧОМУ МЕТОДІ ДАНІЕЛЯ
ЛІБЕСКІНДА
Мета роботи полягає в аналізі впливу філософії на архітектурні методи
Даніеля Лібескінда. Дослідження цієї теми є актуальними, тому що
архітектурні твори Даніеля Лібескінда дивують від моменту їх створення і до
теперішнього часу, але при цьому вони досить важкі для прочитання їхніх
образів і розшифрування “послань”, які в них є. "Архітектура - застигла музика"
- це відомий афоризм німецького філософа Фрідріха Шеллінга. Але головне в
ньому не поетичність метафори. У творах і висловлюваннях античних
філософів, наприклад в «Поетиці» Аристотеля, є судження про математичні
співвідношення у музиці, що становлять інтервали. Піфагор вважав музику
проявом найвищої математичної гармонії. У цьому сенсі зіставлення музичного
та архітектурного творів лише підкреслює уявлення Лібескінда про специфічну
виразність архітектури. І, безумовно, музична освіта, яку здобув архітектор,
зіграла в його світосприйнятті не останню роль. Але з цим інструментом
працювало багато архітекторів минулого і сучасності. На відміну від багатьох з
них Лібескінд іноді будує свою роботу в діалозі з конкретним філософським
твором. Яскравим прикладом може бути його ранній проект Micromegas у
якому він створював малюнки, які не були репрезентаціями простору, але самі
по собі вже були архітектурою. Мікромегаз – один із головних персонажів
однойменної філософської повісті французького філософа та сатирика
Вольтера. У своїх текстах, спираючись на філософію Ж. Дерриди, Лібескінд
використовує метод закреслення: «Лінія завжди перпендикулярна вібрації, що
випромінюється Богом, який вперше поцілував трикутники, що потім стали
рівносторонніми». А ще Лібескінд у своїх текстах та в архітектурних проектах
використовує метод читання між лініями.
Для Лібескінда філософська концепція другої половини XX століття стає
парадигмою існування стійких композиційних архітектурних мотивів, які так
чи інакше присутні у всіх проектах майстра. Зіткнення та змішання форм,
стилів, матеріалів, смислові та просторові метафори, певна гра смислів — все
це не тільки задає форму, а й визначає саму суть, виразність архітектури.
Емоційність, образність, складна просторова композиція, а не площина фасаду;
наповненість, а не порожнеча — ось що насправді важливо для його методу
«робити» архітектуру.
Список використаних джерел:
1. Даниэль Либескинд: деконструкция и комфорт. - [Електронний
https://www.interior.ru/design/374-daniel-libeskind-dekonstruktsiya-i-komfort.html
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД В АРХІТЕКТУРІ
СТІВЕНА ХОЛЛА
Стівен Холл (народився 9 грудня 1947 року) – американський архітектор
та аквареліст із Нью-Йорка. Автор «турбулентних» і «пористих» будівель, у
яких людині дається свобода переміщення, просторового переживання та
всепоглинаючого досвіду.
Актуальність теми полягає у великому значенні та впливі робот Стівена
Холла на сучасну архітектуру та на майбутню творчість архітекторів всього
світу.
Метою дослідження є розкрити основу феноменологічного досвіду в
архітектурі Стівена.
Розмірковуючи про ставлення до просторового середовища в проектному
процесі, С. Холл висловлює думку, що «архітектура – дуже умовна діяльність, і
набагато більше залежить від замовника, а не місця», наводячи приклад роботи
над музеєм сучасного мистецтва Кіазма. У той самий час, майстер відводить у
концепціях серйозну роль місцю, обліку всіх його конкретних особливостей і
характеристик. Так цей проект в Гельсінкі одночасно будується на
феноменологічній ідеї перехрестя та відповідає їй на містобудівному рівні,
перебуваючи на перехресті планувальних структур.
Проект Музею сучасного мистецтва Кіасма (Гельсінкі, 1998 р.)
спирається на теоретичні установки М. Мерло-Понті, згідно з якими рух тіла
став однією з домінуючих ідей музею. Концепція будівлі базується на інтеграції
архітектурної форми в міський пейзаж міста. Розташована в центрі міста,
будівля опинилась на міжмагістральній території, у прикордонній зоні між
двома планувальними сітками вулиць. Це великою мірою вплинуло на ідею
твору, внісши в його геометрію початкову двоїстість елементів, що
перетинаються. Але інтегральна ідея перетину сформувалася в архітектора не
тільки на основі комплексного містобудівного аналізу, а й на основі
феноменологічних постулатів М. Мерло-Понті, викладених у статті «The
Intertwining – The Chiasm». Це дало назву музею – Кіасма (Chiasm – з
англійської – перетин).
Отже, для С. Холла сенс проектування в тому ,щоб показати тонкість та
ідеї робіт архітектора , який таким чином формує нове бачення сучасної
архітектури.
Список використаних джерел:
1. Стивен Холл [Електронний ресурс]. – 911. – Режим доступу
https://akfengroup.ru/raznoe/stiven-xoll-arxitektor-steven-holl-architects.html
2. Стивен Холл [Електронний ресурс]. – 911. – Режим доступу
http://lichnosti.net/people_1812.html
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Шушляков Д.Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: ст. викл. Леонідова О.М., асис. Мамон О. С.
НЕПОВТОРНИЙ СТИЛЬ МАССІМІЛІАНО ФУКСАСА
Рубіж XX і XXI ст. явив світові особливо досягнення технічного
прогресу, і це знайшло яскраве відбиття в будівлях, створених в цей період
часу, що мають свої відмінні і унікальні особливості, форму, пластику і
конструкцію. Практичні досягнення представлені у проектах видатних
архітекторів Б. ван Беркель, З. Хадід, Р. Віньйолі, Н. Фостер, Ф. Гері, В. Прікс,
М. Фуксас. Але саме Массіміліано Фуксас займається пошуками архітектурномістобудівних шляхів виходу з кризи, що пов’язана з проектуванням
гігантських зростаючих міських структур. Він сподівається на створення в
мінімальних просторах величезної енергії і нової архітектурної культури на
основі новітніх досягнень електроніки та інформатики.
Массіміліано Фуксас народився в Римі в 1944 р. у родині вихідця з Литви.
У 1969 р. закінчив архітектурний факультет римського Університету ЛаСапієнца. Вже у 1967 р. відкрив власну архітектурну майстерню Massimiliano
Fuksas Architetto, в 1989 р. відкрив її філію в Парижі, в 2008 р. – в Шеньчжені.
Массіміліано Фуксас почесний член American Institute of Architects і Royal
Institute of British Architects
На рахунку архітектора такі знакові проекти, як Міжнародний аеропорт
Shenzhen Bao'an в Китаї, конгрес-центр району EUR в Римі, Національний
архівний центр Франції, Public Service Hall в Тбілісі, а також виставковий
комплекс Rho Fiera, під скляними куполом якого проходить Міланський
меблевий салон.
Фуксас працює практично з усіма матеріалами, які є на сьогоднішній
день. Патинована мідь, сталеві пластини, бетон, скло, латунь і навіть бронза, і
це далеко не повний список. Наприклад, сходи в бутіку Armani в Нью-Йорку
були зведені з ультрасучасного тонкого пластику на сталевому каркасі. Сам
архітектор каже, що йому дуже подобаються цікаві за властивостями і
фактурою матеріали, які дають можливість домогтися високої якості будівель і
виразності форм. Всі споруди, які створив Массіміліано Фуксас, – втілення
фантазій про футуристичне майбутнє.
Крім професійної діяльності Фуксас читає лекції в Колумбійському
університеті Нью-Йорку, École Spéciale d'Architecture в Парижі., Akademie der
Bildenden Künste у Відні, Staatliche Akademie der Bildenden Künste в Штутгарті.
Професіоналізм архітектора підтверджують численні престижні
нагороди. Гран-прі d'Architecture Française, International Architecture Awards,
Gold Medal for Italian Architecture, Командор ордена Мистецтв Франції та інші.
Список використаних джерел:

1. Давидич Т.Ф. Стиль как язык архитектуры / Т.Ф. Давидич. – Х.:
Гуманітарний центр, 2014. – 424 с.
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2. Черкас Б. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ ст.: навч.
посіб. / Б. Черкас, С. Лінда. – Львів : Вид. Львівської політехніки, 2010. – 384 с.
Батраков А. А.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ас. Маймескул О.В., ас. Мамон О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ВУЛИЧНИХ
ФЕСТИВАЛІВ
Розвиток суспільства зумовлює вдосконалення міських просторів. Одним
з актуальних проявів руху «овласнення» міста, рушієм якого, як правило, стає
молодь, є тимчасові вуличні фестивалі.
Такі фестивалі, що почали виникати у 1990-ті роки, створювалися
командами креативних менеджерів, але з роками архітектори також долучилися
до цієї роботи. Саме тому вуличний фестиваль сьогодні трансформується у
особливий об’єкт проектування. Розробка таких проектів зазвичай ґрунтується
на кількох принципах, а саме:
– функціональність: можливість використовувати одні і ті самі об’єкти,
предмети, конструкції різними способами на різних локаціях. Також важливого
значення набирає функціональне зонування території заходу, що створює
маршрут – логічну послідовність об’єктів та зон. Вдалим прикладом може
слугувати проект тимчасової інсталяції «Prototype square» у Латвії.
– лаконічність: прагнення досягти максимального ефекту мінімальними
витратами. Виражається у конструктивній спрощеності, мінімізації
використовуваних матеріалі, легкості та швидкості монтажу та демонтажу.
Спираючись на даний принцип бюро «Estúdio Chão» сформувало проектні
рішення благоустрою центральної площі передмістя Ріо-Де-Жанейро;
– виразність: формоутворення об’єктів характеризується яскравістю,
художністю, використанням динамічних елементів, яскравого кольору,
освітлення. Ці прийоми знайшли вдале втілення у тимчасовій інсталяції для
«Фестивалю любові» у Лондоні (бюро Luke Morgan).
– тимчасовість: характеризує сприйняття проекту як архітекторами так і
користувачами та задає настрій події, дозволяючи експериментувати, бути
креативними, трохи легковажними. Найвідомішим прикладом «свята, що не
завжди с тобою» є Венеціанський карнавал.
Отже, сьогодні вуличні фестивалі являють особливий проектний сюжет,
що має свої традиції та закономірності. Помітну роль у їх створенні грають
саме архітектори, які у складі багатопрофільних команд продовжують
формування успішної і розвиненої міської культури.
Список використаної літератури:
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1. «Prototype Square / Mailitis A.I.I.M» [Електронний ресурс] // ArchDaily.– Режим доступу:
https://www.archdaily.com/795265/prototype-square-mailitisaiim?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
2. «Conexidade Installation / Estúdio Chão» [Електронний ресурс] // ArchDaily.– Режим доступу:
https://www.archdaily.com/932056/conexidade-installation-estudiochao?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user

Лабунська І.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівники: ас. Маймескул О.В., ас. Мамон О.С.
ДОСВІД ЛАБОРАТОРІЇ «МЕТОД» У ПРОЄКТУВАННІ ВУЛИЧНИХ
ФЕСТИВАЛІВ У ХАРКОВІ
В сучасному місті вуличні фестивалі формують нове відношення містян
до публічного простору та міста, сприяють культурній трансформації
суспільства.
Метою дослідження є аналіз проектів тимчасових вуличних фестивалів,
розроблених лабораторією «МЕТОД».
Актуальність роботи полягає у необхідності осмислення досвіду
проектної лабораторії задля вдосконалення робочих методик у майбутньому.
Учасники «МЕТОДА» брали участь у розробці чотирьох фестивалів: Самі
Собі Фест-1, Самі Собі Фест-2, «Квітка в кубі» та фестиваль для Культури
Звуку.
У роботі проведено порівняння цих проектів за наступними критеріями:
організація, місце проведення, завдання на проектування, обмеження часу на
проектування та будівництво, отримані результати.
Більшість проектів розроблялась в онлайн-режимі через введення
локдауну. З точки зору складу учасників формати були різними: від великих
воркшопів з декількома командами, до проектування у локальних колективах з
2-3 осіб.
Локації всіх проектованих фестивалів розташовувались у центрі Харкова.
Це зумовлено тим, що центр зосереджує культурні функції та зручний для
проведення масштабних публічних заходів. Важливо зазначити, що 3 з 4
розглянутих фестивалів охоплювали територію певної вулиці або провулку,
функціонуючи у форматі «свята однієї вулиці».
Завдання на проектування, головним чином, стосується функціональної
організації фестивалю, дотримання його естетики та бюджету. За своєю
структурою некомерційні фестивалі схожі та мають приблизно однаковий набір
функцій. Деякі з них, у залежності від тематики заходу, виокремлюються як
домінантні точки тяжіння. Одним з завдань ССФ було привернути увагу до
певної ділянки міста. Простір провулка Воробйова був поділений на шість зон,
об’єднаних між собою візуальними зв’язками. Зони були розміщені у наступній
черзі: вхідна група; виставка; ярмарок; вулична сцена; фудкорт; лекторій.
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Час на проектування у різних випадках відрізнявся дуже сильно: від
тижня до двох місяців. При цьому реалізація кожного разу не займала більше
тижня. Згодом було знайдено рішення, що дозволили оптимізувати час
реалізації проектів.
Резидентами лабораторії «МЕТОД» було реалізоване комплексне
проектування: запуск дрону, отримання зйомки місцевості, аналіз території,
комунікація з місцевими мешканцями, проектування публічного простору,
формування презентації, узгодження проведення заходу, будівництво
запроектованих конструкцій та їх подальший демонтаж.
Всі проведені фестивалі були позитивно сприйняті містянами, ССФ набув
щорічного характеру. За два роки проведення заходу спостерігається значне
збільшення кількості відвідувачів.
Отже, проведення подібних воркшопів відкриває можливості для
професійного росту студентів, включення їх до мистецької та архітектурної
спільноти міста, надає досвід участі у робочих командних проектах. Також
фестивалі розвивають волонтерський рук, спрямований на покращення міст.
Список використаних джерел:
1. Проект СаміСобіФест на творчому порталі Behance Електронний ресурс. Режим доступу:
https://www.behance.net/gallery/110637279/WORKSHOP-SSF-METOD-LAB-SOBCHENKOARCHITECTS (дата звернення 27.10.2021 р.).
2. Власний архів лабораторії «МЕТОД».
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Секція 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Каткова І.Ф.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: Прилуцький В.А.
КОНЦЕПЦІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОЛИШНЬОГО КЛУБУ
«БУДІВЕЛЬНИК» У ХАРКОВІ
Об’єкт дослідження був закладений як клуб 20 липня 1927 роки (проект
Я. А. Штейнберга, І. Мілініса, І. Малоземова). У 1958 році реорганізований в
ДК будівельників ім. А. М. Горького. Раніше в районі палацу стояла перша
кам'яна будівля на площі, а земельна ділянка під нею належала міському голові
І.М. Біч-Лубенському. Значну частину його земельної ділянки становив сад,
залишки якого збереглися й донині - сквер «Будівельник» (нині сквер Воїнівінтернаціоналістів) .
Постановка проблеми. Будівля свого часу постала як знакова з позицій
затвердження нових тенденцій в архітектурі, що втілювали нові соціальнокультурні тренди, у після воєнний час зазнала трансформацій, які призвели до
втрати впізнаваного образу, що поступово змінює архітектурний вигляд об'єкта
і впливає на його унікальність. Споруда не визнана, як історично цінна
спадщина, тому й не охороняється законом.
Мета роботи: на підставі історико-бібліографічних та натурних
досліджень розробити концепцію реконструкції об’єкта з урахуванням його
культурного значення і сучасних вимог і реалій.
Будівля використовується сьогодні для організації дозвілля. Після
детального аналізу, виявилось, що зміна функціонального призначення споруди
приведе до зменшення кількості місць для дитячого дозвілля. Тому було
прийняте рішення зберегти функціональне призначення, але виконати проект
реконструкції споруди, що буде включати в себе відновлення атріуму, повну
модернізацію фасадів та призведе до збільшення кількості гуртків, створення
магазинів для продажу дитячих творів, а також створення виставкового залу.
Висновок: нині культурний центр Основ’янського району ПК
будівельників потребує доцільної реконструкції в цілях збереження його
унікальності та покращення умов функціонування .
Список використаних джерел:
1.Дворцы.
Дома
культуры.
[Електронний
ресурс].Режим
доступу:
http://dalizovut.narod.ru/social/soc12.htm
2. Харьковские клубы советского времени. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://thepast.inf.ua/list-3-3-4.html
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Рекота А.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д. арх., проф. Черкасова К.Т.
ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНСАМБЛЮ ПЛОЩІ СВОБОДИ В М.
ХАРКІВ
Ансамбль Держпрому в місті Харків та його композиційна цілісність і до
нашого часу залишаються маловивченими та погано обґрунтованими. Це,
безпосередньо, негативно впливає на цінність історичної будівлі та прилеглого
до нього ансамблю Задержпром'я з точки зору охорони його як пам'ятки
архітектури. Тож, головним завдання є збереження об’єктів культурної
спадщини для запобігання їх руйнації, а також ризиками втрати візуальної
цілісності ансамблю забудови в зв'язку з відсутністю містобудівного
регламенту забудови вільних територій. Держпром є унікальною пам’яткою м.
Харків, адже це перша конструктивістська будівля, що виражає авангардною
мовою єдність монументальності, офіційності і представництва державного
рівня. Тут вперше втілені стильові риси масової індустріальної архітектури, що
характеризує першу половину XX століття. А ансамбль забудови житлового
комплексу Задержпром'є, який став продовженням ансамблю забудови площі
Свободи (Дзержинського), надав ії композиційної завершеності. Оскільки
будівля Державної промисловості була внесена у попередній список об’єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, доцільним було б вирішення проблеми
буферної зони, а саме уточнення меж буферної зони для запобігання
виникненню нових включень та збереження морфологічної однорідності
традиційного оточення пам'ятки. Буферна зона – це архітектурно-просторова
система для забезпечення збереження об'єкта всесвітньої культурної спадщини
та його історико-культурного и художнього значення в сучасній забудові
міста.Буферна зона Держпрому в м. Харків є складним містобудівним
утворенням, до якого входить ансамбль житлової забудови, який розглядається
як пам’ятка містобудування. Вона потребує визначення її територіальних меж,
врахування збереження пам’яток архітектури та регулювання нової забудови на
прилеглої території. Був проведений ряд аналітичних робіт для отримання
доцільної інформації про стан розвитку функціонально-просторової структури
адміністративно-ділового центру і житлових кварталів зовнішнього оточення
ансамблю площі Свободи, їх містобудівну та архітектурно-художню цінність,
знаходження дисгармонійної забудови для створення буферної (охоронної)
зони навколо будівлі Держпрому у місті Харкові.
Список використаних джерел:
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ
ПО ВУЛ. СУМСЬКІЙ, 3 У ХАРКОВІ
Дослідження є складовою навчального проєкту з реставрації. Будівля по
вулиці Сумська, 3 є пам’ятником архітектури за охороним № 405. Він потребує
реставраційних робіт на підставі комплексних вишукувань та проектних
досліджень.
Актуальність теми полягає у збереженні історико-культурної та
архітектурної цінності об’єкту.
Метою дослідження є уточнення предмету охорони і кодифікації
характеру цінності пам’ятки.
Проблема дослідження полягає у докладному аналізі історичного об’єкту,
пошуку вирішення актуальних питань, задля збереження культурної пам’ятки.
Наукова новизна роботи полягає у виявленні нових матеріалів
комплексних досліджень об’єкту. Зіставлення нової інформації з існуючими
джерелами є обов’язковим аспектом наукової роботи.
У 1876 р. архітектор І.П. Гінш проектує будинок для купця другої гільдії
П.І. Муравйова. Надалі після значних змін домовласників, історичний об’єкт
набуває цілісного вигляду. Комплекс складається з кількох зблокованих,
різноповерхових корпусів, що утворюють в межах тісного домоволодіння
замкнений двір. Кожний з об’ємів у плані формується із асиметрично
розташованих груп приміщень. Планувальна композиція двоповерхової
частини пам’ятки симетрична, центром її є арка проїзду до внутрішнього двору
з нависаючим над нею еркером, увінчаним куполом зі шпилем. На теперішній
час фасад пофарбований у яскраві жовтий і помаранчевий кольори, що не
відповідає стилістиці будівлі. Декоративні деталі виділені білою фарбою.
Збереглися без змін інтер’єри основних приміщень пам’ятки.
На теперішній час двоповерховий корпус пам’ятки перебуває у
задовільному технічному стані. Зберіглася у первісному вигляді клітка
парадних сходів з приєднаною на рівні другого поверху вестибюлем, оточеним
балюстрадою – парапетом з балясинами та колонами іонійського ордеру. На
території будівлі – пам’ятки існують діючі інженерні мережі.
Таким чином, архітектурна пам’ятка є об’єктом, що добре передає
характерні риси модерну, має свої особливості зовнішнього та внутрішнього
вигляду. Модель сучасного стану будинку зводиться до активізації включення в
творчий процес реставрації елементів будівлі, як генератора відтворення
історичних архітектурних рішень.
Список використаних джерел:
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ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНОЇ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЛАТВІЇ
Питання охорони пам'яток знайшли відображення в Конституції
України (ст.56), Законах України, основним з яких є закон «Про охорону
культурної спадщини», ряді підзаконних актів.
Разом із тим, в умовах ринкової економіки державна система охорони
пам'яток виявилася недостатньо ефективною. Набули поширення незаконні
археологічні розкопки з метою продажу знайдених речей. Численними є факти
проведення орних робіт на місцях розташування старовинних поселень. В
історичних центрах міст руйнується давня забудова, споруджуються висотні
будинки й офісні центри. Так, значний резонанс викликала забудова навколо
Національного заповідника «Софія Київська», що стало предметом розгляду
фахівцями ЮНЕСКО.
23 березня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту України
було перейменовано на Міністерство культури та інформаційної політики
України, через те, що державною політикою було зазначено пріоритетною
задачею створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини
і культурних цінностей.
У Латвії, першою з пострадянських країн, був прийнятий закон «Про
охорону пам'яток культури» (1992), який з новими доповненнями діє до сих пір.
З 1993 року в Латвії регулярно проводилися міжнародні конференції,
семінари та різноманітні проекти співпраці з радою Європи, ЮНЕСКО, радою
міжнародних наукових пам'ятників і визначних пам'яток та інших міжнародних
організацій. Першим найбільш успішним проектом є Програма захисту і
розвитку долини Абави (1994).
Працюючи в Комітеті з культурної спадщини Ради Європи, в Латвії було
розроблено кілька проектів співробітництва для збереження історичного центру
Риги, поліпшення нормативно-правової бази, збереження культурних та
історичних цінностей Даугави.
Таким чином, Латвія є країною, яка приділяє значну увагу збереженню
культурних пам'яток. Цей позитивний приклад може бути використаний
Україною для розвитку власної пам’яткоохоронної діяльності.
Список використаних джерел:
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ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В МІСТІ МАРІУПОЛЬ
За Маріуполем давно і залізно закріпився образ флагмана української
металургії. Але під шаром заводського пилу, є ще один Маріуполь - старе місто
галасливих базарних площ, крутих мощених вулиць і солідних купецьких
особняків. Він закритий артефактами індустріалізації в історичному,
географічному та ментальному сенсах.
Новизна теми полягає у тому, що на фоні поступово виникаючого у
сучасному суспільстві Маріуполя інтересу до збереження пам’яток, виникає
запит на якісне дослідження та збереження цієї спадщини. Питання про
ефективність використання правових засобів для охорони архітектурних
пам'яток стає особливо актуальним. Метою цього дослідження стало виявлення
та оцінка діяльності по збереженню спадщини міста Маріуполя на 2021 рік.
У питанні збереження історичної спадщини, Маріуполь знаходиться
майже в нульовій точці. Ніякої системної роботи владними органами з
порятунку об'єктів, які могли б отримати статус історичної або культурної
пам'ятки, не велося. Місцеві краєзнавці приділили досить багато часу вивченню
історії старих будівель. Тому можна сказати, що маріупольська громадськість
не байдужа до долі архітектурного надбання. Але поки що загальна тенденція
сумна - старий Маріуполь поступово зникає. Всього п'ять будівель в Маріуполі
мають статус архітектурної пам'ятки місцевого значення, і тільки три
відносяться до розглянутого нами періоду.
Історичний ареал Маріуполя було визначено харківськими архітекторами
за участю міських істориків ще в 1990-х роках. Маріупольська мерія
зацікавилася збереженням історичних пам’яток міста та почала приділяти увагу
новим проектам, проводячи міжнародні архітектурні конкурси. У 2018-2020
роках, проект історико-архітектурного опорного плану, розроблений київським
Інститутом культурної спадщини, був уточнений. Автори опорного плану
рекомендували надати статус пам’яток 74 будівлям, але це не було зроблено, і
потенційні пам’ятки, що знаходяться у приватних руках, поступово зникають.
Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні у місті існує багато
проблем, пов’язаних із охороною пам’яток. Але місто з часом розвивається, та
зацікавленість міської влади до збереження пам’яток архітектури останнім
часом набула більший інтерес, ніж раніше.
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ЦІННІСТЬ ЛОКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Природа і культура утворюють життєве середовище проживання людини,
вони є головними і невід’ємними умовами нашого існування. Природа це
фундамент, а культура - будівля буття людини. Вона дозволяє людині ставати
інтелектуально-духовною, моральною, творчою особистістю.
Культурна спадщина – це один із способів буття культури, який є
найбільш стабільним, тому що вона мало змінюється у часі. За своє життя
людина встигає освоїти, перевести в свій внутрішній світ лише малу частку
культурної спадщини. Але цей добуток залишається після неї для інших
поколінь, виступаючи як загальне надбання всього людства. Проблема охорони
культурної спадщини турбує як спеціалістів, так і небайдужих громадян. При
реалізації державної політики України щодо збереження та актуалізації
культурної спадщини існує ряд проблем: відсутність єдиної системи
державного управління охороною культурної спадщини; обмеження
повноважень органів охорони культурної спадщини; недосконала система
обліку об’єктів культурної спадщини, над якою наразі наша держава активно
працює; та інші.
Культурна спадщина окрім головних своїх функцій, таких як:
соціокультурна організація і регуляція, акумуляція, селекція та трансляція
соціального досвіду, пізнання навколишнього світу, обмін інформацією, має ще
великий ряд переваг. Навіть у невеликому селищі археологічна або
архітектурна пам’ятка, музей чи бібліотека можуть стати туристичним
магнітом. Культурна спадщина здатна поліпшити економічну ситуацію
території. Наприклад, національний історико-архітектурний заповідник
«Кам’янець-Подільський» знають не лише в Україні, а й за її межами. Існують
сотні туристичних інтеграцій, щодо відвідання цієї місцевості. Це місто вдало
використовує економічний, культурно-просвітницький та туристичний
потенціал.
Висновки. В цілому охорона культурного надбання в сучасному світі стає
все більш складною і гострою. Про рівень розвитку культури того чи іншого
народу залежить від того, як він ставиться до своєї культурної спадщини.
Зберігаючи минуле, ми формуємо сучасність і продовжуємо майбутнє.
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ –
ПРИБУТКОВОГО БУДИНКУ ПОПОВА У ХАРКОВІ
Метою дослідження у рамках курсового реставраційного проекту було
накопичення історичних матеріалів щодо первісного вигляду будівлі, створення
графічної реконструкції на момент побудови. Попри загальну впізнаваність і
визнаність як частина харківського доробку у стилі УАМ архітектора Сергія
Тимошенко, проблемою є неповнота застарілої офіційної бази даних щодо цієї
пам'ятки. При відносно гарному технічному стані будівля не потребує
нагальних заходів з ремонту фасадів, які внаслідок експлуатації зазнали і
зазнають некоректних змін (вкриття пінопластом площин з автентичним
декором, заміна вікон тощо).
Новизною розвідки є матеріали комплексних досліджень,
проведених автором у складі учбового проекту реставрації.
Дім побудовано у 1913 р. С.П.Тимошенко. Будинок
п’ятиповерховий, цегляний тинькований, у стилі українського модерну, про що
свідчать характерні вікна із трапецевидним звуженням та присутність
традиційного українського орнаменту. Щільна забудова кварталу зумовила
використання типової секції Т-подібного плану з внутрішнім проїздом у двір,
орієнтованими на вулицю вікнами житлових кімнат двох квартир, згрупованих
навколо освітленої ліхтарем сходової клітки у центрі, кухнями та службовими
приміщеннями при чорних сходах у дворовому крилі. Фасад по фронту ділянки
отримав центричну композицію завдяки підкресленому балконами пласкому
ризаліту, що нагадує замкову вежу з вхідним порталом в українському стилі й
гранчастим двоярусним еркером, увінчану наметовим верхом з трьома
заломами і шпилем. С.П. Тимошенко скористався розташуванням ділянки,
прилеглої до Дмитрівського храму з активним силуетом фігурних бань і
ярусної дзвіниці. Контраст монументального прибуткового будинку з
пластикою церкви створював спільний акцент, помітний здалеку.
На
жаль, у 1930-ті роки будівлю церкви було знівечено. Зазнав втрат через недбалі
ремонти і колишній будинок Попова. У повоєнний час конструкцію його даху
спростили: зникли світовий ліхтар і декоративний піддашок, який надавав йому
вигляду мансарди. Згодом було втрачене наметове завершення центрального
ризаліту. У 1980 році будинок внесли до Переліку пам’яток місцевого значення
м. Харкова з охоронним номером 374, після чого у 1987 р. без досліджень і
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проекту у спрощеному вигляді було відновлено шатро над центральним
еркером.
Висновок: пам’ятка зберегла виразні особливості
українського архітектурного модерну початку ХХ століття, тому має бути
відреставрована для збереження культурної спадщини України.
Список використаних джерел:
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА С. СКОВОРОДИНІВКА
Село Сковородинівка було засноване вільшанським сотником Іваном
Яковичем Ковалівським як хутір або «економія» Пан-Іванівка, та наразі воно
відоме нам тим, що тут провів свій останній період життя видатний український
філософ Григорій Савич Сковорода.
Метою роботи є дослідження архітектурних та історичних пам'яток села
Сковородинівка для подальшої роботи над концепцією реконструкції території
Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди.
Актуальність даної теми пов’язана з тим, що на сьогодні територія
музею має невпорядковану систему планування архітектурних об’єктів, що
веде до потреби в розробці нової концепції структури музею для найбільш
комфортного сприйняття комплексу, а також ознайомлення з історією і життям
філософа.
Сьогодні колишню територію маєтку Ковалівських займає Національний
літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди. В ньому розташовано багато
пам’яток історії та визначних об’єктів: будівля музею, адміністративний
корпус, комора, пам’ятне місце під дубом, могила та пам’ятник Г.С. Сковороді.
Зону рекреації займає парк. На території музею також існують дві криниці,
джерело «Ключи істини» та декілька сучасних скульптур. Крім того, на
території села розташована інша пам’ятка, що не пов’язана з постаттю відомого
філософа – Братська могила радянських воїнів.
Стосовно першого місця поховання Г.С. Сковороди – зараз відомо лише
про приблизну ділянку, де воно могло б бути.
Таким чином, можна зробити висновок, що село Сковородинівка має
головною функцією збереження своєї багатої історичної спадщини, зокрема на
території Національного літературно-меморіального музею. Детальне
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дослідження присутніх там пам’яток історії надає необхідну основу для
подальшої роботи над реконструкцією та розробкою нової концепції.
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА СМТ. БАБАЇ
Збереження культурної спадщини — пріоритетна проблема містобудівної
політики будь-яких історичних населених пунктів України. Селище міського
типу Бабаї, засноване у 1647 році, відоме тим, що має маєток Щербініних, в
якому на початку XIX століття деякий час перебував Г.С. Сковорода. Крім цієї
садиби смт. Бабає може похвалитись цілим рядом об’єктів культурної
спадщини.
Мета роботи: визначити об’єкти культурної спадщини смт. Бабаї.
Один з найвідоміших об’єктів смт. Бабаї — гідрологічний пам'ятник
місцевого значення, відомий як «Холодна сковородинівська криниця». За
легендою, мандрівний філософ Г.С. Сковорода викопав джерело, біля якого
створював свої «Байки Харківські». Ще за однією легендою мешканців селища,
Г.С. Сковорода деякий час перебував у будинку, який до наших днів зберігся у
селищі та несе назву «Садиба Щербініних». Садиба Щербініних є історичною
пам’яткою місцевого значення середини XVIII століття. Вона пов’язана з
видатними постатями Російської імперії XVIII – ХІХ століть. Крім головного
будинку зберіглись і інші об’єкти садиби Щербіниніх: господарські споруди,
ставок, грушник, криниця. ХХ століття також залишило історичний слід у
ландшафті селища: меморіал героям Великої Вітчизняної війни, пам’ятники
Героям Радянського Союзу та Героям Соціалістичної Праці.
Кожного року у смт. Бабаї відбувається культурно-мистецьке свято «Сад
пісень Сковороди». В рамках свята у 2013 році на площі біля Бабаївського
селищного будинку культури було урочисто відкрито погруддя Г.С. Сковороди.
На цьому місці до 1930-х років знаходилася церква (арх. П.А. Ярославський).
Смт. Бабаї відомі як матеріальною так й нематеріальною культурною
спадщиною, завдяки чому поступово стає туристичним магнітом Харківщини.
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Висновки. За 374 роки існування селище залишило багато культурної
спадщини, легенд та загадки, які залишились не розгадані до наших днів.
Об’єкти культурної спадщини Бабаїв, які пов’язані з 300-річчям Г.С.
Сковороди, набувають великої значущості в наш час та потребують
відродженню, як одна із багатьох сторінок культурної спадщини України.
Список використаних джерел:
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИБУТКОВОГО БУДИНКУ КАРЛА
БУРКЕВИЧА ПО ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 1
Будівля, нині відома як будинок інженера Іванова - пам'ятка архітектури
місцевого значення з охоронним номером 276. Предметом дослідження є
будівельна історія об’єкту, метою і завданням – відновлення початкового
зовнішнього вигляду шляхом графічної реконструкції, а також уточнення
авторства проекту, який без посилання на джерела інформації приписували
архітектору А.М.Томсону. Двоповерховий з мансардою і кутовою башточкоюротондою будинок являє характерний приклад еклектики з використанням
форм бароко та ренесансу. Він має досить складний план, продиктований
конфігурацією кутової ділянки та різноманіттям функцій. Складний ритм
згрупованих по 2 і 3 віконних прорізів, розвинена система горизонтальних
членувань і лопаток-пілястр з помітними декоративними деталями сандриків і
кронштейнів оздоблюють фасади.
Актуальність дослідження полягає у нагальній фіксації автентичних
деталей і параметрів пам’ятки, що з 2006 року була занедбана і зараз активно
руйнується. Нові розвідки краєзнавців змінили усталений погляд на цю
будівлю, яка окрім художньої своєрідності має незаперечну історикомістобудівну цінність. Своїм силуетом будинок задіяний у головних панорамах
центру міста
з боку Унверситетської гірки, майданів Павловського і
Сергієвського та Лопанської набережної.
Окрім загрозливого технічного стану пам’ятки архітектури,
проблемою дослідження є неповнота і неузгодженість основних історичних
джерел стосовно неї. У ході роботи над курсовим проектом планується
систематизувати наявні дані, ізографічні та оповідні джерела, відновити
правдиву будівельну історію об’єкту, кодифікувати характер цінностей, що має
становити предмет охорони. Під час натурного обстеження автором були
оглянуті закриті з 2006 р. приміщення, зафіксований стан конструктивних
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елементів і збереженість оздоблення інтер’єрів прибуткового будинку. Знайшла
підтвердження версія тотожності одноповерхової прибудови з апсидою з боку
двору і кінотеатру «Міньон», який, за даними тогочасної реклами, на початку
ХХ століття був облаштований черговим власником будинку ГуставомАдольфом Мюнхом.
Технічний стан будинку незадовільний: окрім
просадки фундаментів, втрачений фарбувальний і штукатурний шар,
облицювальна плитка, декоративні елементи. Встановлено підсилюючі
конструкції. Проведена закладка дверних і віконних прорізів. У внутрішніх
приміщеннях - порушена конструкція підлоги, стін, перекриттів. Затоплення
підвальної частині будівлі у минулому і як результат - його руйнування.
Історична пам'ятка кінця ХІХ століття є невід'ємною частиною
архітектурного ансамблю центру міста Харкова, тому вважаємо за необхідне
докласти максимум зусиль для відновлення будинку.
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АНАЛІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ І СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
БУДІВЕЛЬ МКК «УФТІ» в м. Харкові
Постановка проблеми та актуальності. Необхідність дослідження
об'єкта та прилеглої території з метою виявлення композиційно-стильових
особливостей архітектурної спадщини міста та збереження історикокультурного та туристичного комплексу.
Об'єкт дослідження: будівлі та споруди Музейно-культурного
комплексу «Українського фізико-технічного інституту» та прилеглої території.
Предмет дослідження: історико-архітектурні та стильові особливості
об'єкта, технічний стан, функціональне призначення будівель комплексу.
На території Харківського технологічного інституту був заснований в 1928 р.
Український фізико-технічний інститут (УФТІ) — закритий науково-технічний
і житловий комплекс площею 12 га, один з найбільших наукових центрів
Радянського Союзу в галузі фізики. У 1929-1930 рр. в стилі конструктивізм за
проектом архітекторів П. Сидорова і В. Богомолова був зведений головний
корпус УФТІ, в 1931 р. — котедж, де жили вчені, пізніше — інші корпуси.
Будівлі мають характерні риси конструктивізму, європейського функціоналізму
1920-1930-х рр., простежується вплив архітектурного стилю ар-деко на
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формування комплексу та окремих його споруд. Зараз найстаріші з них не
експлуатуються і знаходяться в аварійному стані. Частина території, де
розташовувалися технічні споруди, була винесена під забудову житлових
багатоповерхових будівель.
На сьогоднішній день не опубліковано наукових робіт, що розкривають
стильові та композиційні особливості УФТІ. Подальші дослідження
передбачають комплексні дослідження на об'єкті: натурні обстеження,
вивчення історико-архівних і бібліографічних матеріалів, створення історичної
довідки.
Висновки: У науковій роботі виявлено композиційні та стильові
особливості будівель МКК «УФТІ», встановлено архітектурну значимість
об'єктів та прилеглої території, як важливого елементу історичного середовища.
Висвітлено ступінь наукової розробки даної теми та доведено необхідність
подальшого дослідження з метою збереження пам'яток архітектури та історії.
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материалы (1938-1956 гг.) / Под ред. проф. А.Н. Довбни. − Х.: ННЦ «ХФТИ», 2011.
2. Tan’shyna, A. (2018). СТОИТ НАПОМНИТЬ: «ЭТОГО НИГДЕ В СССР НЕ БЫЛО». –
УКРАИНА, ХАРЬКОВ, УФТИ. East European Journal of Physics, 5(1), 85-101.
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ЕВОЛЮЦІЯ БУДИНКУ У СТИЛІ "ШАТО" ПО ВУЛИЦІ
МОСКАЛІВСЬКІЙ, 55 У ХАРКОВІ
Постанова проблеми. Досі питання розвитку та особливостей еклектики
на теренах України, зокрема у м. Харків, лишається недостатньо дослідженим,
бо еклектика як стиль по різному відображалась у творчості різних майстрів.
Крім того її можна диференціювати не тільки за особливостями майстра, а й за
спрямуванням. Одне з них – історизм, а саме його різновид "французький
ренесанс" є одним з найвиразніших, проте, мало дослідженим.
Особистий внесок автора. У роботі зібрані дослідницькі та аналітичні
матеріали, метою яких є виявлення особливостей "французького ренесансу" та
його відокремлення у структурі еклектики на прикладі будинку №55 по вул.
Москалівській, також колись відомого як “будинок з огорожею”.
Актуальність. Творчість І. П. Гінша зав’язана на “французькому
ренесансі” та зберегла його риси найкраще серед його архітекторів-сучасників.
В свою чергу, “будинок з огорожею” є однією найвиразніших його споруд, а
тому характерні риси об’єкту, виявлені аналітичним шляхом, можна вважати
характерними і для “французького ренесансу” у даному регіоні. Проте
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сучасний стан об’єкту, який значно відрізняється від оригінального, ставить
питання щодо автентичності та цінності цих самих рис та усього об’єкту в
цілому.
Будинок № 55а по вул. Москалівській був побудований у 1884 році для А.
Ф. Бельке і М. Н. Ремізовой за проектом архітектора І.П.Гінша на теріторії
чавунно-мідно-котельного заводу, відкритого у 1850-х рр. У 1908 році на
першому поверсі особняка Ремезових відкрилась лікарня професора
Л.Л.Гіршмана на 10 ліжок, яка виіхала звідти у 1912 р. Під час Першої світової
війни збанкрутіле сімейство Ремезових продає дім, а у 1918 р. зачинився і
завод. У післявоєнний період будівлю перебудували, абсолютно спотворивши її
вигляд. На даний момент, це багатоквартирна житлова будівля.
Висновки. Як виходить з терміну, "французький ренесанс" є історизмом
саме до епохи відродження у Франції, в період якої був поширений такий тип
будівлі як шато. Для нього характерні похилий дах, нерідко з гребенем, високі
декоровані димоходи, арочний парадний вхід, безліч мансардних, слухових
вікон, квадрифолії або масверк, тераса з балюстрадою, кам'яна або цегляна
кладка. Більшість цих ознак простежується у “будинку з огорожею”.
Список використаних джерел:
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АРХИТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЕНАСИ У М. БЕРДЯНСЬК
Постановка проблеми та актуальність. Збереження та відновлення
пам’яток архітектурного мистецтва наразі є важливою темою у світі. Та
реставруючи значимі пам’ятки у великих містах, ми забуваємо про спадщину,
що залишилася у маленьких прикордонних містечках.
Об’єкт дослідження: одній із найстаріших будівель міста Бердянська –
караїмську кенасу.
Предмет дослідження: дослідити архітектурні особливості кенаси у м.
Бердянськ.
Ця унікальна споруда починає свою історію з 1899 року та збудована на
фундаменті старої зруйнованої кенаси. Молитовний дім був зведений лише на
кошти місцевої общини караїмів, ініціаторами та архітекторами були брати
Панпулови та підприємець М. Бурназа.
На початок Першої світової війни більшість сімей караїмів покинуло місто
і це призвело до закриття кенаси у 1920 році. Усе майно молитовного дому
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було розпродано та на 10 років про кенасу забули. У 1930 році будівлю
обладнали для спортивного клубу «Спартак».
Бердянська караїмська кенаса виконана у неоренесансному архітектурному
стилі. За плануванням та обстановкою вона схожа на іудейську синагогу. До
перебудови у 1930 року, кенаса мала спеціальну планувальну структуру - вхід
обов’язково мав розташовуватися з північної сторони. Також споруда мала азар
– коридор, у якому збиралися караїми перед молитвою. Всередині молитовний
дім мав 3 частини: перша – лави для людей похилого віку, друга – для чоловіків
и хлопчиків, що могли молитися стоячи, і третя частина була для
священнослужителя. На подвір’ї була збудована залізна сукка – тимчасове
житло, де віруючи мали провести свято Суккот. Внутрішню частину також
виконали брати Панпулови, наприклад, вівтар.
Висновок: караїмська кенаса є унікальною архітектурною спадщиною м.
Бердянська, що поступово втрачає свою автентичність через байдуже ставлення
до нього. Зараз вона не внесена до жодного реєстру пам’яток архітектури та
знаходиться у дуже поганому стані, тому варто звернути увагу до цієї пам’ятки,
доки вона остаточно не втрачена.
Список використаних джерел:
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ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЦЯ І РОЛІ Є.А. ВАСИЛЬЄВА В
СТАНОВЛЕННІ АРХІТЕКТУРИ ХАРКОВА
Актуальність теми полягає у вивченні життя, архітектурної діяльності
Є.А. Васильєва та у збереженні його спадщини.
Метою дослідження є виявленні вкладу Є.А. Васильєва у формуванні
сучасного вигляду міста Харкова та його ролі у розвитку архітектури.
Проблема дослідження полягає у аналізі життя, робіт та пошуку
вирішення актуальних питань, задля збереження культурної спадщини
Слобожанщини.
Наукова новизна роботи полягає у виявленні нових матеріалів
комплексних досліджень архітектури початку ХІХ ст. Зіставлення нової
інформації з існуючими джерелами є обов’язковим аспектом наукової роботи в
питаннях дослідження міста і ролі Є.А. Васильєва у становленні Харкова.
У 1804 році В.Н. Каразін вирішує відкрити харківський університет та
залучити до розробки проекту свого товариша по навчанню Є.А. Васильєва,
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якого тоді прийняли на нову посаду університетського архітектора та
затвердили штатним ад'юнктом архітектури.
Архітектурний розвиток Васильєв набував зріст у будь-якому напрямку:
від звичайних будівель до храмів та церков, і хоча він працював у класичному
стилі (Слобідсько-Українська гімназія, Архієрейський будинок), також
розробляв проекти у стилі ампір (Будівля Свято-Дмитрівської церкви,
Слобідсько-Українська гімназія). Усі проекти Васильєва мали чіткі
функціональні особливості, як у Духовному (повітовому) училищі та у
Харківському Університеті. Хоча приватні об'єкти невідступно слідували
типовим стилям і модам того часу, проте існували авторські проекти, як
Дзвіниця Успенського собору і Будинок Дворянська Зібрання.
Слід зазначити, що причиною того, що Васильєв впав в немилість
імператора Миколая І стали виявленні порушення в побудові бібліотеки
харківського університету, після чого його зняли з посади університетського
архітектора і позбавили пенсії.
Таким чином, Є.А. Васильєв, завдяки своїм передовим знанням, привніс
в історію архітектури багато історичних пам’яток в класичному стилі
столичного напрямку, впливаючи на становлення архітектурно-проектного діла
в кам’яному Харкові у першій треті ХІХ ст., незважаючи на його звільнення та
виключення з творчого процесу прийняття нових історичних архітектурних
рішень.
Список використаних джерел:
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМА У ХАРКОВІ З КІНЦЯ ХІХ
СТОЛІТТЯ ДО 1957 РОКУ
Актуальність роботи зумовлена тим, що реклама є орієнтиром, за яким
люди знаходять той, чи інший об’єкт у місті. Реклама, що залишається на стінах
будинків довгий час, поступово стає сталою частиною культурного ландшафту
історичного міста, що відображається у назвах будинків.
Об’єктом дослідження стає історична зовнішня реклама на вулицях
Харкова (щити, вивіски, рекламні конструкції, вивіски-фрески та плакати), що
датуються від кінця ХІХ сторіччя, коли розпочалось масове розповсюдження
фотографії, до 1957 року, коли розпочалась боротьба з «архітектурними
надлишками».
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Предметом дослідження є процес формування інформаційних маркерів
під впливом зовнішньої реклами, що залишається на будинках досить довгий
час.
Наукова новизна роботи полягає у дослідженні зв’язків між рекламою
та назвою будинку та аналізі умов при яких такий зв’язок утворюється.
Практична новизна дослідження полягає у можливості використати
отримані результати під час розробки та реалізації проекту дизайн-коду.
Зовнішня реклама на при кінці ХІХ сторіччя являла собою величезну
мережу з підприємців та ремісників, які виконували їх замовлення. У Харкові
була величезна кількість плакатів та вивісок, які відрізнялись за якістю
виготовлення, розмірами, розміщенням, дизайном. Після подій 1917-1922 років
у місті була встановлена радянська влада, яка почала впроваджувати політику
НЕПу. Цей період розквітом кооперативів, які створювали власні магазини, так
званих НЕПманів, які відкривали кафе, магазини, тощо. У цей період пласт
«дореволюційної» реклами був суттєво звужено, а на його місце стала реклама
нових організацій та установ. Шар реклами часів НЕПу проіснував до Другої
світової війни, після якої зниклі не тільки вивіски, а й ще деякі будівлі, на яких
вони розміщувались. Післявоєнний період «сталінського ампіру», який вплинув
на кількість та дизайн реклами у місті.
Висновки зовнішня реклама формувала ландшафт міста, вона додає
індивідуальності
історичним
будинкам,
роблячи
їх
додатковими
інформаційними маркерами.
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«УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТА РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ
БУФЕРНОЇ ЗОНИ БУДИНКУ ДЕРЖПРОМУ В ХАРКОВІ НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ВКЛЮЧЕНЬ»
Актуальність. Будівля Держпрому, що визначила особливості забудови
ансамблю площі Свободи (колишня Дзержинського) в Харкові, є визнаним
об'єктом культурної спадщини Сучасного руху. Вперше обґрунтування
критеріїв видатної цінності будівлі Держпрому, як пам'ятки архітектурного
конструктивізму, обговорювалося на Міжнародній науково-практичній
конференції «Конструктивізм в Україні», яка проходила в Харкові 22-23 квітня
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2004 року і була приурочена до 75-річчя Дому Державної промисловості (19251928) [1].
Проблема. Розглядається проблема збереження архітектурного ансамблю
площі Свободи в м. Харків і будівлі Держпрому, пам’ятки архітектури
національного значення, пропонованого для включення до попереднього
списку об'єктів світової культурної спадщини. Проблема виявлення меж
буферної зони, які обґрунтовані міжнародними нормативними документами з
охорони культурної спадщини, а також ризиками втрати візуальної цілісності
ансамблю Задержпром'я, в зв'язку з відсутністю містобудівного регламенту
забудови вільних територій.
Напрямки збереження будівлі Держпрому в Харкові в контексті питань
вивчення Українського архітектурного авангарду обговорювалися в доповідях і
виступах Міжнародної конференції ДО.КО.МО.МО в Харкові 1-2 лютого 2012
г. [2].
Найбільш важливими аспектами рішення проблеми є: збереження
традиційного оточення пам'ятки; попередження ризиків втрат стильової
цілісності ансамблю; функціональна адаптація пам'яток архітектури з метою
попередження появи нових включень, що екранують візуальні осі; збереження
морфологічної однорідності традиційного оточення пам'ятки [3]. По
відношенню до ансамблів громадських площ 1920-1930-х рр. мова йде, як
правило, про житлові квартали з об'єктами різної категорії цінності. Пам'ятки
архітектури, об'єкти цінної і рядової забудови визначають межі охоронних зон і
потребують розробки правил щодо обмеження режиму використання територій
квартальної забудови. [4]. Житловий комплекс Задержпром’я став
продовженням забудови площі Дзержинського, надавши ансамблю нового
адміністративно-ділового центру Харкова композиційну завершеність. Задачею
цєї родити є аналіз режимів, встановлених в ІАОП, аналіз сучасних включень
по функції, висотності, стилю по відношенню до об'єктів Задержпром’я, а
також режим збереження об'єктів Задержпром’я : пам'ятників по відношенню
до первісного стану.
Висновки.
1. Для збереження візуальних розкрить у зонах зовнішнього сприйняття
ансамблю площі Свободи (колишня Дзержинського) і будівлі Держпрому
потрібно збереження вільних від забудови ділянок в північному та північносхідному напрямках. Непродумані включення нової забудови в житлові
квартали
Задержпром’я блокують візуальну доступність центру з боку
основних підходів.
2. Ризики втрат просторової композиції і цілісності ансамблю кварталів
Задержпром'я, свідчать про необхідність виділення в просторовому оточенні
ансамблю буферної зони з наданням цієї території особливого режиму охорони.
Система управління буферною зоною - це означає, що на цій території має бути
організована заповідна зона, або створений суворий режим охорони
(комплексна охоронна зона з прописаними обмеженнями по кожному кварталу)
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3. Перше, що потрібно зробити заради збереження архітектурнопланувальної і просторово-композиційної цілісності архітектурного ансамблю
площі Свободи є закріплення меж буферної зони і розробка містобудівної
регламенту забудови в межах території візуальної доступності архітектурного
ансамблю. Необхідно нейтралізувати нову забудову в історичній частині міста,
варто обмежити висотність забудови; по всіх кварталах треба показати
поверховість яка існує і рекомендовану, а також − показати дисгармонійну
забудову, яка перевищує дозволену поверховість або не відповідає стилю
історичної забудови. Важливо дотримання умов сприйняття в усіх напрямках
візуальних розкрить будівлі Держпрому.
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник — ст. викладач Куценко Т. Д.
РИТМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОБУДОВИ ХАРКІВСЬКИХ ФАСАДІВ
АВТОРСТВА С. ТИМОШЕНКА
Побудова будівлі завжди залежить від провідної ідеї стилю, культури і
часу та є особливістю роботи архітектора. Ритмічна структура архітектурної
композиції, поруч з функціональними, конструктивно-технологічними та
естетичними основами, організує упорядкування фасадів і планів споруд,
визначає домінуючі елементи, а іноді зміни форми та напрямки руху.
Метр і ритм у роботах архітектора С. Тимошенка виступають у єдності.
Такий синтез передає безпосереднє вираження функціональних і
конструктивних особливостей будівель. Розглянуті об'єкти Тимошенка: чотири
житлових будинки за адресами вул. Полтавський шлях, 46, Іванівська, 22,
Плеханівська, 29, Мироносицька, 44, та навчальний заклад за вул. Чугуївська,
35, мають спільні риси. Розташування квартир, класів, їх розмежування та
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внутрішній устрій виражаються на фасадах чергуванням однакових
конструктивних елементів – віконних отворів і простінків між ними. У
проектах поширені метричні ряди, що формуються простими й складними
елементами. Саме такий рівномірний базис дозволив архітектору створювати
ритмічні акценти, що зв'язують елементи метричного ряду в цілісну
композицію. Ритмічний ряд Тимошенка може бути перервним, складатися з
активних елементів, що перемежаються інтервалами чи елементами, які
безпосередньо примикають одне до одного. Можна прийняти складні типи
ритмічних рядів за рівномірно повторювані метричні.
Ритмічне розташування елементів також може бути пов’язано з
принципом симетричної побудови, як, наприклад, у житловому будинку за вул.
Плеханівська, 29. У будівлі чітко виражено композиційний центр, підкреслений
трапецієподібним порталом і високими вікнами. За наявності декількох
метричних рядів, композиція стає виразною, а ясність її зрозуміла за рахунок
чіткого протиставлення однієї групи елементів іншій. На противагу цьому
об’єкту постає будівля за вул. Іванівська 22, у асиметричній композиції якої
ритм посилює динаміку. Для завершеності кутової композиції, ритмічний ряд,
що її формує, посилює складові ряду на кутах об’єму.
Таким чином, ритмічні схеми у спорудах Сергія Тимошенка, залежать від
конкретного розташування елементів, регулярності їх появи, значень елементів
й змін характеру рухів. На прикладах його робіт можна вивчати різні методи та
особливості вираження метроритмічних рядів у стилі модерн.
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Харківський Національний Університет Будівництва та Архітектури
Старший викладач кафедри основ архітектури Бондаренко К. Е.
ВИЯВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПРОПОРЦІЙ,
ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТВОРЧІСТЬ С. ТИМОШЕНКА
Сергій Прокопович Тимошенко – архітектор та політик, творчість якого
мала значний вплив на українську культуру ХХ ст. Його роботи відрізнялися
високим професіоналізмом, вражаючою образністю та своєрідним розумінням
стильності, в якій досить вдало поєднувалися риси художнього плюралізму.
Зодчество С. Тимошенка тісно пов’язано з використанням пропорційних
прийомів художньо-конструктивної побудови споруд, що являються однією з
головних проблем у цій діяльності. Тема архітектурних пропорцій у контексті
розглянутого автора повністю не розкрита, потребую детального вивчення
проблеми.
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Питання вивчення пропорційних відносин у будівництві ХХ сторіччя
сьогодні придається огласці у колах спеціалістів тому, що завдяки їх
використанню архітектором досягаються композиційна цілісності конструкції,
зберігаються риси характерні для стильових періодів.
Новизна дослідження виражена в детальному аналізі фасадів будівель С.
Тимошенка на предмет архітектурних пропорцій, у обробці отриманої
інформації узагальнення його характеристик.
Для виявлення архітектурних пропорцій, характерних творчості
архітектора було проведено аналіз п’яти об’єктів архітектури розташованих у
місті Харків за адресами: Чугуївська, 35а; Полтавський Шлях, 46; Плеханівська,
29; Іванівська, 22; Мироносицька, 44. За результатами цього аналізу було
виявлено дві теорії формування архітектурних пропорцій, які імовірно
використовував архітектор, працюючи над художнім конструюванням своїх
будівель. Перша теорія базується на припущенні о використанні різноманітних
раціональних архітектурних пропорцій, таких як: 1:2, 1:3, 2:3 – усі вони похідні
від квадрату. Друга ж теорія стосується використання й накладання модульних
сіток, де за модуль вважається 1/3 квадрату ширини вікна та похідні від нього.
Потрібно звернути увагу на те, що обидві теорії – нащадок народного
зодчества, де в основі проектування закладений квадрат й похідні від нього, а
всі обміри виконувалися дерев’яною кліттю, які можна вважати за модуль.
Підбиваючи підсумки, можна затвердити, що дотримання архітектурних
пропорцій являється важливою складовою у побудові унікальної форми
споруди. У роботах Сергія Тимошенко можна спостерігати їх грамотне
поєднання та використання, що дозволяє створювати унікальні композиції.
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ДЕКОР НА ФАСАДАХ ХАРКІВСЬКИХ СПОРУД С. ТИМОШЕНКА
Харків на початку ХХІ ст. все частіше втрачає унікальні історичні будівлі
з їх архітектурними особливостями. Старі будівлі все частіше не ремонтуються,
надбудовуються, втрачають декор на фасадах. Так відбувається й з будівлями
малознайомого в місті архітектора Сергія Тимошенка, який впроваджував
традиції української культури й прикрашав свої споруди стилізованими
народними мотивами. Тому на сьогодні стає надзвичайно актуальною проблема
фіксації та типологізації декору, який залишив нам архітектор на історичних
будівлях Харкова.
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Метою даного дослідження є аналіз проявів українських мотивів та
сукупних етнічних тенденцій, виявлених в декоративному оздобленні
харківських фасадів роботи С. Тимошенка.
На початку ХХ ст. в архітектурі України з'явився оригінальний
стильовий напрям, заснований на сприйнятті світових тенденцій модерну та
традиційних форм, існуючих у народному зодчестві України. Відмінними
напрямками творчості цього періоду стає: узагальнення нових форм, які
об'єднують національні та європейські риси; самобутність місцевих мотивів та
їх переосмислення згідно з вимогами часу; прагнення до інновацій, які були
викликані новими соціальними, технічними та естетичними вимогами.
Сергій Тимошенко як корифей українського стилю залишив багато
унікальних споруд за часи діяльності в Харкові. Одним із есенційних аспектів у
його роботах є декор. У ньому простежується два напрямки: відображення
чистої української традиції та її інтерпретація в реаліях модерну. Це виявлено
на спорудах: вул. Полтавський Шлях, 46; вул. Іванівська, 22; вул. Чугуївська,
13; вул. Мироносицька, 44; вул. Плеханівська, 26. У декорі на фасадах цих
споруд виявлена чиста українська традиція, яка проявляється у фризах,
плакетках та різьбленні з використанням народних орнаментів. Стилізовані
модерні елементи несуть контраст кольорів, геометричне оброблення
відповідно до сучасного трактування.
У своїй творчості С. Тимошенко надихався творчістю С. Васильківського,
М. Самокіша, В. Кричевського, використовував у флоральних мотивах образи
мальв, маків, соняшників, барвінку, естетично перероблював міфологічні
сюжети (дерево життя), а також геометричні форми подібні до орнаменту
вишиванок. Таким чином, його творчість суттєво вплинула на розвиток
національної архітектури.
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ВИЯВЛЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ПОРТАЛІВ ТА ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ У
ХАРКІВСЬКИХ БУДІВЛЯХ С.ТИМОШЕНКО
На початку ХХ століття архітектор С. Тимошенко вів активну проєктну
діяльність, завдяки чому архітектура Харкова поповнилася великою кількістю
унікальних архітектурних об'єктів. С. Тимошенко та його однодумцями було
напрацьовано і закріплено в культурі конструктивні елементи народного
українського зодчества: віконні прорізи та портали.
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Актуальність теми полягає в необхідності фіксування архітектурних
стилістичних наробок С. Тимошенка та важливості збереження цих традицій
для реконструкції пам'яток історії та впровадженні української ідентичності.
Характерними особливостями, які можна віднайти в ряді харківських
будівель С. Тимошенка, були п’ятигранні трапецієвидні вікна, які відсилали
своєю формою до традицій дерев’яного будівництва. Раніше необхідна видима
конструкція отворів, що виражає тектоніку, перетворилася на монолітний
шестигранник, який залишився конструкцією, але сприймається як декоративна
подача отвору. Застосовувалися також арочні вікна — з напівкруглим верхом
(традиція ренесансу) і еліптичним (традиція бароко). Шестикутні вікна мали
різноманітні рішення, від незначного скосу до значного. Застосовувалися також
спарені трапецієвидні вікна, що було новим в українській архітектурі та
співзвучним подібним рішенням у європейській практиці. Поширено також
застосування вікон з нішами. Найчастіше архітектор застосовував
трапецієподібну форму лише в силуеті отвору центральних двостулкових
дверей, а отвори вікон, як великі, так і малі, вирішувалися витягнутою
прямокутною та близькою до квадрату формою.
В об'єктах за адресами вул. Чугуївська, 35а; Полтавський Шлях, 46;
Плеханівська, 29; Іванівська, 22; Мироносицька, 44, можна помітити ці
особливості. Більшість вікон витягнутої прямокутної форми, мають характерне
хрестоподібне скління, зустрічаються п'ятигранні, як композиційні акценти,
наприклад на еркерах. Отвір головних дверей трапецієподібний, прямокутний,
рідше напіварочний.
Розглянувши архітектурні споруди С. Тимошенка в Харкові, можемо
зробити висновок, що портали та віконні прорізи будівель тісно пов'язані з
традиціями та культурним надбанням України і мають чітку типологію.
Список використаних джерел:
1. Чепелик
В.
В.
Український
архітектурний
модерн.
Режим
доступу:
http://www.alyoshin.ru/Files/publika/4enelik/4enelik_00.html (25.10.2021)
2. Ясієвич В. Е. Архітектура України кінця XIX – початку XX століття. Режим доступу:
http://www.alyoshin.ru/Files/publika/yasievich/yasievich_ukr_17.html (25.10.2021).

Костєрєва А., Лободюк З.
Харківський Національний університет будівництва та архітектури
Керівник: асис. Русанова М. В.
АНАЛІЗ ШАТРОВИХ ВЕЖ НА ХАРКІВСЬКИХ СПОРУДАХ
С. ТИМОШЕНКА
Дана тема є продовженням досліджень студентської літньої практики, що
проходила в рамках проєкту «Сергій Тимошенко. Повернення». Сергій
Тимошенко був одним з провідних архітекторів, що працював в стилі модерн, з
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використанням українських національних форм, що було популярно наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст. на Сході і Заході України. У цьому напрямку в Харкові
було зведено більше десятка будівель С. Тимошенка. Саме п’ять споруд: по
вул. Чугуївська, 35а; вул. Полтавський Шлях, 46; вул. Плеханівської, 29; вул.
Іванівської, 22; вул. Мироносицької, 44 стали об‘єктами наших досліджень.
Мета роботи ‒ дослідити сучасний стан харківських споруд архітектора
С. Тимошенко та встановити ймовірність автентичності залишившихся
шатрових веж, виявити стилістичні особливості утрачених на сьогодні
елементів.
Відмінною характеристикою стилю споруд С. Тимошенка «харківського
періоду» є використання яскравого елемента народної архітектури ‒ шатрових
веж, які присутні майже у всіх його проєктах. Архітектор не просто повторював
форми народної архітектури, він переосмислював їх та пристосував до своїх
проєктних рішень. Частіше за все, це були кутові вежі, як, наприклад в
спорудах по вул. Іванівської, 22, Мироносицької, 44. Зустрічається приклад
використання центральної вежі, як в споруді по вул. Полтавський Шлях, 46,
вежі на даху ‒ вул. Чугуївська, 35а, а також двох веж на головному фасаді ‒
вул. Плеханівської, 29.
В ході дослідження будо звернено увагу на типологію використання
шатрових веж в архітектурі українського модерну, їх конструктивному,
художньому та композиційному рішенню. На жаль, не залишилося авторських
проєктних креслень (вони були вилучені у 1919 році і зараз не відомо місце їх
зберігання), тому аналіз і типологізацію було проведено на порівнянні їх
вигляду, відображених на світлинах початку ХХ ст., з сучасним станом цих
споруд.
У процесі роботи було використано метод графічного експерименту і
здійснена спроба реконструювати втрачені з часом вежі. Власні графічні
креслення виконані на порівнянні проєктних рішень С. Тимошенка з базовими
конструктивними рішеннями, які використовували архітектори кінця ХІХ –
початку ХХ ст. на Сході і Заході України.
Список використаних джерел:
1. Чепелик, В. (1999). Архітектор Сергій Тимошенко, традиціоніст і новатор. В М. М.
Дьомін; А. П. Мардер; А. О. Пучков; В. А. Абизов; Є. Є. Водзинський; В. І. Єжов… О. П.
Олійник (Ред.), Теорія та історія архітектури і містобудування : зб. наук. пр. (вип. 4), 195–
210. Київ.

Червоняк І.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Снітко І.А.
ПРОБЛЕМИ ГРАФІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПЕРВІСНОГО ВИГЛЯДУ
АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
(на прикладі археологічних залишків фортифікаційних укріплень у селі Верхній Салтів)
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Важкість процесу відтворення первісного вигляду зруйнованих будівель
залежить від ступеня залишків будівлі, наявності історико-бібліографічних
джерел та проведених натурних робіт.
Місце розташування залишків фортифікаційних споруд знаходяться у селі
Верхній Салтів, на березі Печенежського водосховища, яке є частиною
Северського Донцю. Теперішній стан укріплень досить незадовільний.
Ситуація погіршилася фактом затоплення східної частини укріплень руслом
водосховища та майже повною забудовою західної частини, що ускладнює та
не дозволяє проводити археологічні дослідження.
Мета роботи: виходячи із історико-бібліографічних джерел та результатів
археологічних досліджень визначити вектор, за яким потрібно розробити
графічне відтворення фортифікації.
У даний момент є два основних джерела, за якими можна встановити
приблизне планування Салтівського городища. Перше було виконане В.А.
Бабенко у 1907 році. Джерело являє собою складений план городища та
короткий опис, які були виконані за визначеними залишкам укріплення. Друге
джерело є результатом робот експедиції С. А. Семенова-Зусера, і до нього
входить план городища та замальовка характеру рельєфу із ключовими
об’єктами, що оточують городище [1, 2]. Додатково проводилися дослідження у
1967 та 2002 рр. Останні наробітки в плані визначення загального вигляду
фортеці належать Г. Є. Свістуну. Ним був запропонований варіант графічної
реконструкції [2], що потребує детального обговорення у зв’язку з відсутністю
чіткої аргументації.
Висновки: Основне питання у дослідженні фортифікаційних укріплень
полягає у визначенні конфігурації ліній оборони та розташуванні веж.
Наявність джерел визначається ступенем вивчення об’єкту дослідження,
наявністю залишків споруд на теперішній час. Першим завданням є визначення
автентичного рельєфу місцевості та основних елементів фортифікації,
принципів оборони фортеці на момент її створення.
Список використаних джерел:
1. Степи Европы в эпоху средневековья. Т.7. Хазарское время. Сб. науч. работ/ Гл. ред. А.В.
Евглевский; 2009. - 608 с.
2. Свистун Г.Е. Город Салтов по археологическим и письменным источникам // Археология
восточноевропейской лесостепи : материалы II-ой Международной
научной конференции. Воронеж, 18-20 декабря 2015 года / отв. ред. к.и.н. А.М.
Скоробогатов. – Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет,
2016.С. 365-375.
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Секція 3 ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
Підкуйко В. А.
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Керівник: д. арх., проф. Мироненко В. П.
ПОЯВА І РОЗВИТОК МОДЕРНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Стиль модерн, як ідеальний проект гармонізації життєвого простору,
стверджує дієвість старань «людини-творця», пропонує шляхи естетичного
вирішення протиріч користі і краси, штучного і природного, цивілізації і
природи, масового і елітарного - проблеми, перед якими на новому витку
історії, через століття, знову опинилася українська культура.
Початок розвитку модерну пов'язано з повною відмовою від яких би то не
було традицій. Пізніше він використовував формальні елементи історичної
архітектури, сильно їх змінюючи і поєднуючи з новаторськими прийомами. Це
так званий стилізаторськими модерн [3; 128]. З'являються також проміжні
нюанси стилізаторського модерну, наприклад його гілка, яка використовує
середньовічну архітектуру.
Вплив «північного сусіда» був великий на Україні, особливо в
прикордонних областях. Але, не дивлячись на це, на початку ХХ ст. під
впливом ідей модерну, еклектизму і народних традицій Східної Європи в 19051915 рр. українські майстри (В. Кричевський, Д. Дяченко, К. Жуков та ін.)
розробляють новий стиль, покликаний відобразити українську національну
специфіку.
Український модерн проявився в «народному» примітивізм форм і
силуетів, широкому використанні геометричного орнаменту, облицювальної
плитки і високих черепичних дахів. При цьому «новий український стиль»
дуже мало звертався до традиційних мотивів національної архітектури.
Розробляючи український модерн, його автори намагалися виробити абсолютно
новий імідж українського мистецтва [2; 43].
Модерн цікавий тим, що не просто механічно з'єднував різні стилі, а
прагнув зробити їх синтез, «оживити», відповідно до технологій нового часу.
Не дивлячись на те, що фаза активного розвитку модерну тривала недовго
("чистий" модерн закінчив свою ходу в 1909 - 1910гг.)[1; 87]. Він був на
рідкість різноликим. Зберігаючи свою суть, модерн вбирав національні традиції
народу, на території якого він розвивався. Поширенню цього стилю не
заважали адміністративні кордони держав, і тому модерн як стиль залишається
актуальним і сьогодні.
Список використаних джерел:
1. Владимир Ясиевич. Архитектура Украины на рубеже XIX—XX веков. Архитектурные
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МЕРЕЖЕВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Архітектурна практика в умовах розвитку сучасного суспільства зазнала
суттєвих трансформацій під впливом цифрових інструментів і засобів
комунікацій, глобалізації та зростання мобільності, збільшення професійної
конкуренції. Однак організація архітектурну діяльність останніх десятиліть
залишається недостатньо розробленою темою в теорії архітектури: увагу
дослідників зосереджено на творчості окремих майстрів і теорії
формоутворення, при цьому питання архітектурного проектування зачіпаються
непрямим чином.
На сьогодні склалася достатня база для аналізу і систематизації досвіду
організації архітектурного проектування в мережевих структурах, які знаходять
все ширше застосування в архітектурній практиці по всьому світу. Таким
чином, складаються передумови для вивчення мережевої форми організації
архітектурного проектування, що визначає актуальність цього дослідження.
Метою роботи є виявити науково-методичні основи мережевої форми
організації архітектурного проектування.
Об’єктом дослідження є процес архітектурного проектування в
мережевих організаційних структурах.
Предметом дослідження – вплив соціальних, культурних та
комунікаційних мереж на методи організації архітектурної практики та
оптимізації проектів.
Мережеве проектування ‒ форма організації архітектурної практики, яка
динамічно розвивається. Специфіка мережевого проєктування полягає в
горизонтальній системі взаємозв’язків незалежних фахівців для реалізації
унікальних проектів; вона ефективна для вирішення складних інноваційних
проектних завдань, які не мають аналогів, оскільки заснована на
міждисциплінарному дослідженні та пошуку інтегрованих оптимізованих
архітектурно-проектних рішень. Ведучий архітектор, як правило, виконує
функцію «режисера», тобто визначає ролі необхідних для реалізації проекту
учасників і домагається узгодженої гри акторів і втілення загального задуму.
Список використаних джерел:
1. Крашенинников, А. В. Архитектурный проект как организационное мероприятие [Текст] /
А.В. Крашенинников // Архитектурный вестник. – 2002. – № 5. – С. 37-42.
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2. Новикова, А.Н. Формы организации архитектурной практики конца XIX – начала XXI
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Аттоумі Еззоубаір
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д.арх., доц., Блінова М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНИХ
БІБЛІОТЕК В УМОВАХ МАРОККО
Проблема. Зростання рівня толерантності та демократичності суспільства
напряму пов'язане з наданням можливостей його членам, у долученні до освіти,
культури та у спілкуванні за інтересами. В сучасних умовах Марокко
визначається наявність в соціальній структурі суспільства значної кількості
громадян, що мають ознаки обмеження доступу до освіти.
Актуальність. 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 обмеженими можливостями та різноманітні молодіжні субкультурні
групи.
Новизна. 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 сучасних бібліотек для соціалізації та освіти за
інтересами мешканців міст, які повинні відповідати сучасним поняттям
комфортності архітектурного середовища.
Вклад автора. Визначено, що 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.
Висновки. 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.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНООСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ МАРОККО
Проблема. Зростання духовності суспільства напряму пов'язане з
наданням можливостей його членам, а особливо молоді, до ознайомлення і
вивчення культурної спадщини, витворів сучасної культури та загалом освіти.
Здебільшого сучасна культурно-освітня діяльність зорієнтована на вузьке коло
„еліти”, а на суспільний загал орієнтується лише культура мас-медіа. В
Марокко дуже мало культурно-освітніх центрів, в яких є нагальна потреба.
Актуальність. Більшість музеїв, палаців культури, театрів не
відповідають сучасним функціональним та естетичним вимогам та вимагають
тотальної модернізації. Сучасні будівлі музеїв і центрів мистецтва в Марокко є
поодинокими об’єктами, здебільшого – проектними пропозиціями, які
розробляються без врахування їх фінансування та функціонування в умовах
ринкової економіки, та особливостей традиційної культури Марокко.
Новизна. Будівництво ведеться, переважно, в кооперації з торговими або
розважальними комплексами, що заважає досягненню основної мети – сприяти
підвищенню загальної духовності суспільства та рівня культури. Тому
необхідно створити якісно новий тип споруди, що здатний сумістити в собі
безліч функцій, створити необхідне для людського спілкування просторове
середовище, яке сприятиме формуванню гармонійної та освіченої особи.
Вклад автора. Визначено, що культурно-освітні центри, існують як самі
по собі, так і еволюціонують, доповнюються 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 громадських центрів, центрів мистецтва та як освітніх
ком’юніті як таких.
Висновки. На тлі різноманітної архітектурно-просторової структури
окремих будинків, в світовій практиці також почали утворюватися великі та
середні містобудівні конструкції – сучасні культурно-освітні 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.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ З
РОЗШИРЕНОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ФУНКЦІЄЮ
Проблема. Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери житлового
будівництва є розширення громадської функції та спеціалізації обслуговуючої
пропозиції. У нинішній час поряд із суцільно житловими будинками активно
створюються житлові комплекси із різноманітними типами додаткових
функціональних блоків, які орієнтуються на обслуговування певних сегментів
споживачів-мешканців. Тож є проблема вибору певних функцій для іх
проектної реалізації в конкретних містобудівних умовах.
Актуальність. Причиною популярності таких комплексів стало значне
подорожчання земельних ділянок, а також дефіцит земель в межах міст і
особливо в їх центральній частині. Будівництво такого комплексу дає
можливість підвищити ефективність використання земельної ділянки за
рахунок збільшення щільності забудови та суміщення різних видів громадських
функцій.
Новизна. Багато експертів сходяться на думці, що комплекси такого типу
інвестиційно привабливі для девелоперів, оскільки дозволяють апелювати
одразу до декількох категорій споживачів, а це особливо актуально на ранній
стадії розвитку ринку нерухомості, коли попит існує у всіх сегментах.
Міжнародна практика показує, що девелопмент об'єктів змішаного типу
використання більш популярний, бо затребуваними стають унікальні концепції,
що підвищують привабливість проекту в умовах конкуренції.
Вклад автора. Визначено, що саме девелопер часто приймає рішення про
набір громадських функцій при будівництві житлового комплексу з
розширеною громадською функцією, оскільки хоче розділити можливі
фінансові ризики між нерухомістю різного призначення. Концепція проекту,
що досягається в результаті такої диверсифікації ризиків, дозволяє фінансовим
показникам прибутковості залишатися на високому рівні, навіть якщо окремі
сегменти ринку перейдуть у фазу перенасичення.
Висновки. Хоча ефективність подібної диверсифікації в значній мірі
залежить від динаміки попиту і пропозиції, а також конкретних переваг об'єкта,
в сфері нерухомості найбільш прийнятною стратегією є мінімізація ризиків.
Так, наприклад, стовідсотково житловий проект теоретично може виявитися
більш привабливим, ніж спортивно-розважальний комплекс тієї ж площі, однак
спеціалізація на окремому типі нерухомості несе більше ризику.
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PLACEMAKING - ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
Важливою концепцією в новому урбанізмі є «створення громадського
місця» (англ. Placemaking). Один з його авторів, Вільям Холлінгсуорт «Холлі»
Уайт, більше 16 років спостерігав за вуличним життям Нью-Йорка, щоб на
підставі цих досліджень сформулювати рекомендації з планування міст. Однак
принципи placemaking припускають не тільки спостереження за людьми, але і
їх активну участь: ті, кому належить користуватися місцем, і зобов'язані
формувати його вигляд. Проектування повинно здійснюватися в результаті
спільної роботи місцевих жителів, а не насаджуватися адміністративним
рішенням. Використовувані форми вибираються не довільно - їх визначають
виконувані місцем функції. Основною ж функцією громадського місця Холлі
Уайт вважав соціальну: вона повинна служити посередником між
незнайомцями, спонукаючи їх спілкуватися один з одним. А «соціальність»
означає, в тому числі і інклюзивність, тому гарне місце однаково привабливо
для людей будь-якого віку і статі, де соціальний статус і дохід не грають ніякої
ролі. Вони дозволяють кожному з нас відчути і висловити своє право на місто.
Громадські простору всіх форм все частіше стають ключовим компонентом
багатьох схем відродження і розвитку міських територій. Критерії якості
громадського місця, основані на трьох принципах: по-перше, гарне місце
повинно бути захищеним від транспорту, зловмисників і несприятливих умов
навколишнього середовища; по-друге, воно повинно бути зручним:
легкодоступним і не створювати дискомфорту при тривалому перебуванні.
Зручність також передбачає можливість розмовляти і робити все, чим можуть
захотіти займатися люди в громадському місці, як в поодинці, так і компаніями.
Функціонал архетипічної міської площі досить простий - це місце для
публічних заходів, її традиційні атрибути - постамент з пам'ятником, а колись
навіть ешафот. У XX ст. міста росли, росли і площі, перетворюючись в
нескінченні кам'яні простори. В останні десятиліття площі європейських,
американських міст заполонили дерева та малі архітектурні форми. Несумірні
людині простори дробляться на фрагменти і зони з різним функціоналом.
Найчастіше це місця для відпочинку, ігор, активностей і, головне, спілкування.
Нажаль 99 % публічних просторів в Україні є пустками, які не
використовуються жодним чином, крім вимушеного транзиту.
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АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ В ПЛАНУВАННІ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ
Перші офіси відкритого типу (опенспейси) почали широко
використовуватися ще в першій половині ХХ століття, в епоху
«індустріального буму». Але сьогодні роботодавці все частіше відмовляються
від стандартних офісів відкритого типу, де всі співробітники працюють в
одному приміщенні. Тепер вони віддають перевагу таким планувальним
рішенням, в яких багато уваги приділено зонуванню, тому що архітектура офісу
впливає на продуктивність, самопочуття і настрій співробітників, а значить, і на
успіх всієї компанії. Офісний простір має підтримувати робочий процес. Будьякі бар'єри можна згладити за допомогою вдумливих дизайнерських та
архітектурних рішень.
Сьогодні у плануванні офісних будівель можна простежити кілька
сучасних трендів: - екологічність і сталий розвиток: проблема сприйняття
екології стоїть настільки гостро, тому тренд на екологічність і сталий розвиток
впевнено набирає силу за рахунок вертикального озеленення і еко-матеріалів;невеликі ком'юніті: соціальні мережі зробили звичним ідентифікувати себе в
першу чергу не з нацією або містом, як було раніше, а з набагато меншими
спільнотами людей, тому багатофункціональність громадських зон формує
серед співробітників міцне ком'юніті; - психологічний комфорт: принцип
дотримання балансу між роботою і відпочинком (work-life balance) тепер
прописують в HR-статутах багатьох великих корпорацій, таких, наприклад, як
PepsiCo. Виникає питання, чому ж звичні офіси більше не працюють? Раніше
вважалося, що в офісах відкритого типу співробітники частіше контактують.
Однак торішнє дослідження Гарвардського університету показало, що в
опенспейсах колеги вступають в живе спілкування на 70% рідше - замість цього
вони вважають за краще переписуватися поштою або в месенджерах. У 2014
році компанія Steelcase опитала 10 тисяч чоловік і прийшла до висновку, що
офісні працівники втрачають близько 86 хвилин в день, тому що
відволікаються на шум. Це, в свою чергу, не кращим чином позначається на
креативності - 65% людей творчих професій вимагають тиші (згідно з
дослідженням WeTransfer 2018 року). Саме тому сучасні офіси не повинні
перешкоджати спілкуванню і заважати зосередитися.
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ПРИНЦИПИ БІОФІЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Біофільна архітектура - це шлях повернення до природи. Тисячоліттями
людина вела війну за території з природою, підриваючи скелі, затоплюючи
долини і осушуючи моря, повертаючи річки назад. Але на зміну героїчної
естетиці часів індустріалізації приходять нові образи. «Форма слідує за
природою» - новий девіз архітектури XXI ст. Символ прогресу сьогодні не
паруючий завод або зброя масового знищення, а сади на космічних станціях.
Вже ніхто не протиставляє природу штучному середовищу, сьогодні ми
говоримо про взаємовигідну синергію.[1]
Колись один з найбільших архітекторів світу Френк Ллойд Райт помітив,
що щодня в своїй повсякденній роботі звертається за натхненням до природи.
За його словами, в розроблюваних їм проектах він завжди намагався слідувати
принципам, подібними з тими, що використовувала сама природа. Таким чином
була сформульована концепція біофільної архітектури та дизайну.
Шанувальники цього напряму вважають, що воно не просто приємно оку, але і
позитивно впливає на психічне здоров'я людини. Даний концепт практично
ніким не заперечується і його варто дотримуватися всім, хто захоплюється
біофільним дизайном.
Біофільнiсть як ключова ідея архітектура з'явилася не так вже давно. Її
сформулював Едвард Осборн Вілсон - відомий американський біолог в своїй
книзі «Біофілія», виданої в 1984 році. Професор Гарвардського університету
тоді описав фундаментальну людську потребу в природі, в наслідуванні її
структурам і процесам в побутовому житті. Саме така ключова ідея лежить в
основі біофільного дизайну. Задовольнити біофілію, на думку Вілсона, можна
тільки створюючи таку архітектуру, яка виступає прямим продовженням
природи.[2]
Біофільні рішення стають все більш поширеними завдяки його
позитивному впливу на добробут людей. Тому мало хто з фахівців
сумнівається, що саме біофільний дизайн, швидше за все, буде покладено в
основу систем оцінки будівель в майбутньому. Розуміння і реалізація
біофільних принципів вже сьогодні має важливе значення для створення умов
існування, які ми захочемо бачити навколо себе.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОФІСНИХ БУДІВЕЛЬ
Розвиток технічного прогресу, розширення системи ділових відносин в
сучасному світі зумовило необхідність зміни офісного простору. Людина
поступово приходить до моделі робочого простору, який не тільки спрямований
на роботу, але й враховує потреби працівників, сприяє їх комфорту, що, в свою
чергу, впливає на ефективність робочого процесу. Організація офісного
простору вбачає до тих чи інших поведінкових установок і підштовхує до
вибору певних способів комунікації. Організувати робочий простір, який
задовольняє всім потребам співробітників, можна, дотримуючись концепції
ABW (Activitybasedworkspace - підхід до організації офісу, в основі якого
лежить гнучке середовище, тобто співробітникам дають свободу у виборі: коли,
де і як вони будуть працювати. ABW-офіси треба зонувати, відштовхуючись від
того, чим люди займаються протягом дня. Співробітники можуть переміщатися
всередині офісу, якщо їм потрібно попрацювати в тиші, відпочити, або,
навпаки, організувати гучне обговорення. Офісна робота в цілому може бути
розділена на дві категорії: концентрація і спілкування.
Крім того, сучасні тенденції проектування офісних будівель також
передбачають біофільний дизайн. Це модна наразі тенденція перенесення
частини світу природи в штучне середовище офісу. Зараз, коли проблема
сприйняття екології стоїть настільки гостро, тренд на екологічність і сталий
розвиток впевнено набирає силу.
Вміло організований офісний простір багато в чому визначає
й
сприйняття філософії компанії. Успішно виражена
ідеологія компанії
призводить до більш сильного зближення з нею співробітників і відвідувачів,
служить відмінною рекламою. Принцип дотримання балансу між роботою і
відпочинком (work-lifebalance) тепер прописують в HR-статутах багатьох
великих корпорацій, таких, наприклад, як PepsiCo. Підприємства намагаються
оптимізувати роботу своїх співробітників, створюючи для них максимально
психологічно комфортне середовище. Отже, основною складністю в
проектуванні сучасних офісів є виявлення того варіанту планування, який
найбільш би відповідав профілю даної компанії. Раціонально спроектований
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офісний простір має безпосередній вплив на організацію та успішну роботу
будь-якої компанії від адміністративних будівель до бізнес-центрів.
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ТЕХНОПАРКИ ТА ТЕХНОПОЛІСИ. ІСНУЮЧА ПРАКТИКА ТА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ.
Станом на сьогодні у світі існує гостра потреба у розвитку інноваційних
технологій і, водночас, має місце вичерпання ресурсів розвитку традиційних
галузей промисловості: автомобілебудування, кораблебудування, металургії,
сталеливарного виробництва. Ця проблема може бути вирішена шляхом
розвитку технополісів та технопарків – високотехнологічних науководослідницьких центрів. В роботі представлено сучасні тенденції та
перспективи подальшого розвитку цієї галузі.
Технопарки є формою інтеграції освіти, науки і виробництва і складають
важливий інфраструктурний елемент національних інноваційних систем. Вони
сприяють розвитку технологій і наукомістких фірм, займаються селекцією і
підтримкою перспективних наукових проектів, сприяють успішній
комерціалізації науково-технічних розробок, формують якісно нові підходи до
організації праці вчених і дослідників. Досвід високорозвинених країн світу
свідчить про значну ефективність технологічних парків, що забезпечують
реалізацію та комерціалізацію наукових розробок у виробництво, зростання
ВНП, зайнятості населення, підвищення науково-освітнього рівня країни. Так,
на сьогодні в розвинутих країнах функціонує понад 500 технопарків і ця цифра
має постійну тенденцію до збільшення. Сучасна європейська модель
технопарків має такі особливості: наявність будівлі, призначеної для
розміщення в ньому десятків малих фірм (сприяє формуванню нових малих і
середніх інноваційних підприємств, що користуються всіма перевагами
системи); наявність декількох засновників (набагато ефективніше з точки зору
доступу до фінансування); правильний вибір місця розташування; раціонально
організований менеджмент; розвинені зв'язки з бізнесом і навчальними
закладами; відповідні організаційно-правова форма та інфраструктура;
маркетинг, фінансування.
Отже, користуючись зарубіжним досвідом, можна зробити висновок, що
створення сучасних вітчизняних технопарків є перспективним для
регіонального розвитку України, тому що має стратегічне значення для
національної економіки.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ХАБІВ
Актуальність даної теми пов’язана з життєвою важливістю транспортних
хабів як центральних інфраструктурних вузлів у загальній системі перевезень
пасажирів та вантажів. Вони відіграють ключову роль у формуванні
промислового комплексу, покращують мобільність населення, що надає
значний імпульс до розвитку економіки та суспільного життя.
Проблематика даної теми полягає у необхідності імплементації сучасного
міжнародного досвіду та передових технологій у структуру планування,
створення та поліпшення існуючих транспортних хабів задля ефективного
вирішення відомих проблем та нових викликів, таких як боротьба з
забрудненням довколишнього середовища, збереження ефективної в умовах
пандемії, надання якісного сервісу пасажирам, заохочення до розвитку систем
громадського транспорту тощо.
Новизна цієї роботи складається з дослідження архітектурних засобів
вирішення проблем пов’язаних з розвитком світових торгово-транспортних
відносин та глобальних інтеграційних процесів, а також визначення шляхів
впровадження додаткових технологій на перетині дорожніх послуг та
суспільних процесів.
Вклад автора є в проведенні аналізу міжнародного та вітчизняного
досвіду в цій сфері і на основі цього постановки питання про можливість
формування якісної середи у контексті транспортних перевезень та транзитних
вузлів.
Висновки. В результаті проведеної роботи з’ясовано, що транспортні
хаби формуються на основі соціальних та економічних центрів та поєднують в
одній системі різні види транспорту. Також слід звернути увагу на недостатнє
висвітлення цієї теми у вітчизняній літературі.
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ПОНЯТИЕ МАРИНЫ КАК ОБЪЕКТА ЯХТИНГ-АРХИТЕКТУРЫ
«Яхтинг - интернациональное явление (движение) без географических
границ, миллионы яхт и еще большее число яхтсменов на них бороздят
океанские, морские и речные просторы. В мире насчитывается тысячи марин и
их число непрерывно растет» [1].
Из-за возросшего интереса к водно-парусному спорту выросло
количество маломерных судов, увеличился объем проектирования яхтенных
гаваней (марин), возникла потребность обеспечить максимальный комфорт и
безопасность водным туристам. Необходимо создание соответствующей
архитектурной среды, решающей эту проблему. Что способствовало бы
становлению новой парадигмы отдыха 21-ого века – постижение через водную
среду всех красот и благ суши [2].
Представляется, что обеспечит формирование соответствующей базы
создание системы полифункциональных объектов яхтинг-архитектуры –
МАРИН – крупных специфических градо-архитектурных объектов, учреждений
обслуживания маломерных судов и экипажей, обеспечивающих также условия
для
реализации
рекреационно-досуговых
потребностей
населения.
Архитектурная среда МАРИНЫ должна стать центром притяжения для
местного и гостевого населения. Специфика формирования объектов и среды
таких объектов заключается в расположении объекта одновременно в
нескольких средах, а также в совмещении в одном объекте несколько основных
функций: порт, спортивный центр, гостинично-развлекательный комплекс [3].
МАРИНА – полифункциональный объект, структурно и композиционно
целостный, функционально относительно самодостаточный, значительный по
размеру занимаемой территории. МАРИНА функционально организует воднобереговое пространство, комплексно обслуживает: яхтсменов, отдыхающих,
транзитных туристов, местное и гостевое население.
Проектирование и строительство объектов яхтинг-архитектуры сейчас
очень популярно в Марокко и других странах Африки, поэтому изучение этого
градо-архитектурного объекта является актуальным и востребованным.
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ПОНЯТИЯ «МАГНИТЫ» И «ЯКОРЯ» В СТРУКТУРЕ ТРЦ
В настоящее время существует дефицит качественно новых торговоразвлекательных сооружений, которые были бы выполнены с учетом всех
функциональных и объемно-планировочных требований. Есть необходимость в
углубленном изучении потребительских и функциональных особенностей ТРЦ
и созданию новых перспективных типов ТРЦ, отвечающим всем
функциональным, экономическим и потребительским требованиям.
Якоря и магниты в структуре ТРЦ - это обе формы привлечения внимания
посетителей. Несмотря на их различие («магниты» символизируют точку
притяжения внимания посетителя, «якорь» - зону такого притяжения, первый
является чаще всего визуальной доминантой структуры, второй — ее
функциональным ядром), практически превращают пространственную схему
движения посетителей ТРЦ в композиционную, т.е. эмоциональнонапряженную структуру. Именно «магниты» и «якоря» являются главными
элементами композиции ТРЦ.
Функциональные магниты можно разделить «крупные» и «мелкие»
функциональные магниты. Среди первых - крупный оператор розничной
торговли с известным брэндом. «Мелкими» магнитами можно считать точки
притяжения, формирующие движение не в ТРЦ в целом, а в его отдельной зоне.
Это могут быть: местные зоны отдыха, элементы ландшафтной архитектуры.
К разряду магнитов относится и так называемое «уникальное торговое
предложение», то, что покупатель может получить только в этом ТРЦ.
Например, горнолыжный спуск в «Молл оф Имератс» (ОАЭ).
В управлении потоком посетителей ТРЦ значительная роль отводится
магнитам особого рода - фонтанам, аквариумам, местам проведения
специальных акций и т.п. Пример ТРЦ «Дубай молл» в ОЭА, где главной
достопримечательностью стал гигантский аквариум. Сильным источником
притяжения посетителей могут стать выставка, шоу-программа.
Таким образом, «якоря» и «магниты», ориентирующие посетителей на
движение в данном направлении, могут дифференцироваться на объекты и
явления:
временные
и
постоянно
действующие;
локальные
и
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«территориальные» (пространственные); визуальные и функциональные;
разного класса, масштаба и назначения.
Поэтому распределение этих объектов в структуре ТРЦ подчиняется
разным «прагматическим» законам и правилам, позволяющим регулировать и
направлять покупательские потоки. Соблюдение этих правил помогает
избежать монотонности, образования «мертвых» малопосещаемых зон и в
итоге - повышает коммерческую ценность площадей ТРЦ.
Башири Хамза
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Керівник: к. арх., доц. Родик Я.С.
7 ПРИНЦИПОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
В мире около 10 процентов людей с инвалидностью. К ним относятся
люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, люди с нарушениями
зрения и слуха, с нарушениями психо-эмоциональной сферы. Около 20-ти
процентов можно отнести к маломобильным категориям населения (люди с
травмой, дети, пожилые люди, беременные женщины, полные люди и т.д).
Несмотря на активное движение общества к безбарьерной архитектуре,
проблема доступности объектов социальной и городской инфраструктуры
стоит достаточно остро. Особо важно это, когда речь идет о медицинских
учреждениях, так как они просто необходимы для посещения
вышеупомянутыми категориями населения. На сегодняшний день невозможно
формирование архитектурной среды медицинских учреждений без учета
принципов универсального дизайна.
Универсальный дизайн (UNIVERSAL DESIGN) - это основа для
разработки проектирования окружающей среды, общественных и жилых
зданий и сооружений, транспортных средств общего назначения, городской
среды доступной для всех пользователей без исключения. [1]
Базовые принципы универсального дизайна заключаются в следующем:
1. Равенство и доступность среды для каждого- дизайн должен быть
предназначен для использования людьми с разными физическими
возможностями.
2. Гибкость в использовании среды - дизайн должен соответствовать
множеству разнообразных индивидуальных предпочтений и способностей.
3. Простота и интуитивность использования- как использовать продукт
должно быть понятно любому пользователю, независимо от опыта, знаний,
языковых навыков и уровня концентрации в данный момент.
4. Легко воспринимаемая информация- дизайн должен эффективно
сообщать пользователю необходимую информацию, независимо от условий
окружающей среды и особенностей восприятия самого пользователя.
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5. Допустимость ошибки - дизайн должен свести к минимуму опасность
или негативные последствия случайных или непреднамеренных действий.
6. Низкое физическое усилие- потребитель должен максимально
эффективно и комфортно пользоваться средой, прилагая минимум усилий.
7. Размер и пространство для доступа и использования – наличие
необходимых габаритов и пространства для пользования средой. [2,3]
Список використаних джерел:
1.Лори Рингерт «Введение в универсальный дизайн». Учебник. Канадо-Российская
Программа по Инвалидности, 2006.
2. http://www.humancentereddesign.org/ Institute for Human Centered Design
3. http://www.schindler.com Schindler Global Award

Белько С. С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Батаженко В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ДІЛОВИХ ЦЕНТРІВ
Показано особливості проектування Ділових центрів. Сформульовано
характерні особливості, які лягли в основу створення просторової структури
сучасного Ділового центру.
Актуальність теми. Розвиток ділової сфери в діяльності населення привело до формування нового типу містобудівної значущою одиниці Ділового центру. Новизна. Автором був зроблений аналіз наукової діяльності,
проектів і споруд архітекторів і вчених, що працюють по близькій тематиці. Р.І.
Зіменков, І.М. Золотухін, В.П. Максаковский.
Мета роботи – виявити особливості організації просторової структури
офісних центрів.
Результати дослідження. На ранніх стадіях західноєвропейського
середньовіччя функцію ділових і банківських центрів виконували монастирі і
храми. З розвитком торгово-промислових відносин ділове життя переміщалася
на ринкову площу середньовічного міста. Таким чином, простежується
чергування «закритих» і «відкритих» типів ділових центрів, яке пізніше
трансформувалося в чергування закритих і відкритих просторів.
На основі аналізу проектних рішень виділено 3 типи планувальних схем
ділових центрів (відкрита, закрита, змішана) та 3 види планувальних структур
(лінійна, компактна, лінійно-блокова, лінійно-розгалужена). Також визначено
передумови успішного функціонування Ділових центрів: вигідне географічне
положення; високий виробничий потенціал регіону; багаті природні ресурси і
доступність до них; наявність в регіоні потужної будівельної бази; розвинених
транспортних комунікацій і зв'язків, наявність організацій матеріальнотехнічного постачання.
Висновки: 1. Комплекси ділових центрів – складова частина великих
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міст з тенденцією підвищення щільності забудови і розвиненою зв'язком з
потужними транспортними потоками.
2. Відтворення природного середовища: розміщення природних компонентів і
озеленених поверхонь в просторі бізнес-центрів.
3. Аналізуючи досвід впровадження ландшафтних компонентів в структуру
комплексів можна розділити ділові центри на три класи - «А»,«Б», «С».
4. На основі вивченого матеріалу можна позначити проблему гуманізації
середовища ділового центру має два аспекти - екологічний і естетичний.
Список використаних джерел:
1. «Синтез архітектури та інженерного мистецтва», стаття в журналі «АСД» (Архітектура,
Будівництво, Дизайн), 2 (54), 2006
2. http://www.landorra.dn.ua/stroitelstvo_ofisov_admin_zdaniy.html
3. http://sunpower.ua/a132993-normy-osveschennosti-ukraine.html
4. Малоян, Г.А. Основи містобудування [Текст]: навчальний посібник / М .: АСВ, 2004. - 120
с.

Гонтова В. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Батаженко В. І.
СТИЛІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ (2020-2021 рр.)
Обговорюються архітектурні тенденції, що визначають обличчя і
планування наших будинків і квартир на близьке майбутнє.
Актуальність теми. Сьогодні, коли гармонія зовнішнього і
внутрішнього важлива скрізь і в усьому, вкрай важливо знайти рішення для
екстер'єру та пристрої вашого житла, повністю відповідає вашому настрою і
актуальним настроям серед архітекторів - тим більше, що саме від них можна
почерпнути чимало неординарних ідей.
Новизна. Автором був зроблений аналіз наукової діяльності, проектів і
споруд архітекторів. Архітектура сьогодні є свого роду відображенням
соціальних тенденцій, а тому на перший план знову виходять використання
вторинних матеріалів, альтернативні джерела енергії та максимальна турбота
про навколишнє середовище.
Мета роботи – виявити особливості організації просторової структури
житлових просторів з урахуванням сучасних вимог.
Результати дослідження. Сьогодні в житловому будівництві робиться
акцент на нові і розвинені технології, довговічні архітектурні елементи і
усвідомлене споживання. Превалюють останнім часом в організації простору і
його естетичного вираження такі стилі як індустріальний, мінімалізм нового
рівня, еко-стиль. Індустріальний стиль в архітектурі зародився в 40-х роках
минулого століття серед американських мегаполісів. З часом богема Нью-Йорка
знайшла в них і безумовні плюси. Сьогоднішній індустріальний стиль більш
гнучкий і камерний, а тому з легкістю адаптується для приватних будинків
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будь-якого розміру. Мінімалізм нового рівня. Відмова від надмірностей,
химерності, надмірного накопичення елементів - в світлі подібних тенденцій
цілком логічний. Логічна і пильна увага до мінімалістською архітектурі. Цією
напрямок активно розвивалося з 50-60 р.р. ХХ століття, зараз вийшло на новий
виток популярності завдяки прагненню до функціональності і гармонії. Екостиль і «зелені» рішення. Протягом останніх декількох років архітектори
активно працювали над реалізацією ідеї максимального наближення до
природи.
Висновки: 1. В 2020-2021 роках сформувався актуальний симбіоз
активного застосування натуральних рішень і вкрай дбайливого ставлення до
навколишнього середовища.
2. Розширилося застосування перероблених і натуральних матеріалів в
обробці і будівництві.
3. Спостерігається переведення виробництва на більш екологічні
технології, сировину і обладнання
Список використаних джерел:
1. https://www.archdaily.com
2. https://www.buro247.ua/lifestyle/architecture

Станіславська О.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к. арх., асист. Нестеренко В.В.
МЕТОДИ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИГІТАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Проблема: Стрімкий розвиток сучасної архітектури і дизайну XXI
століття породжує різноманіття відтінків в розумінні їх причинно-наслідкових
коренів, в термінології, в назві основних течій, прийомів формоутворення. Але
вже сьогодні можна побачити деякі стабільні підходи, прийоми, методи і
класифікації нових архітектурних напрямків.
Актуальність: прийоми утворення форми втратили жорсткі зв'язки або
залежності від конструктивного і функціонального пріоритету. Краса форми
стала більш комплексною і багаторівневою, а головне самодостатньою як
самостійний відбиток і слід цифрових технологій.
Комп'ютерне моделювання закономірно стало єдиним середовищем
трансформації, вирощування, структурування архітектурних об'єктів.
Актуальними і вирішальними для кінцевого результату стали самі алгоритми і
підходи до утворення архітектурної форми. При цьому змінився не тільки сам
інструмент формотворчості, але також під його впливом стали розвиватися,
нові тенденції та напрямки архітектури. Параметричні і алгоритмічні методи
проектування, використовувані сучасними архітекторами, дозволяють
створювати яскраві архітектурні об'єкти, які об'єднують нелінійну, біо-, зо-,
гео-, капельно-, кіберморфну естетику, високі технології, новітні будівельні
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матеріали, сприяючи тим самим підвищенню якості архітектурного
середовища.
Найбільш об’ємним для обчислювальних архітектурних об'єктів
представляється термін дигітальна архітектура- сукупність архітектурних
об'єктів, створених з використанням комп'ютерних технологій таким чином, що
без цих технологій такі об'єкти існувати не можуть. Дигітальна архітектура
використовує технічні можливості комп'ютера і дигітальні / мультимедійні
технології в якості основного формотворного, естетичного принципу.
Таким чином, актуальність теми, присвяченій аналізу еволюційного
розвитку дигітального підходу в архітектурі, проектних методів, заснованих на
цьому підході, а також нових образів, привнесених сьогодні в архітектурний
контекст, є незаперечною і вкрай важливою для сучасної науки.
Висновки: дослідження розглядає і розширює нове для архітектурної
науки знання з точки зору архітектурного проектування про дигітальне
формоутворення. Результати, отримані в процесі дослідження, дозволяють
створити початкову версію методики втілення складних дигітальних об'єктів,
відповідних архітектурі XXI століття.
Список використаних джерел:
1. Чарльз Дженкс. Нова парадигма в архітектурі. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pda.cih.ru/772.html.

Хмамед Рашид
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д. арх., доц., Блінова М.Ю.
АКТУАЛЬНІСТЬ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ БІБЛІОТЕК
В МІСТАХ МАРОККО
Проблема. На сьогодні міста Марокко дуже інтенсивно розвиваються перебудовуються житлові райони міст новим сучасним житлом, формуються
нові ділові центри, забудовується берегова лінія, формуючи курортну частину.
Однак є недолік в об'єктах культури і неформальної освіти.
Актуальність. На даний момент в містах країни спостерігається нестача
загальноміських бібліотек, освітніх студій, є лише малі споруди бібліотек при
університетах, мечетях і одна дитяча. Тобто немає комфортних місць з вільним
доступом людей для самоосвіти, проте культурний потенціал країни зростає і
вже необхідність в будівництві окремих центрів, повністю присвячених
бібліотекам та освіті є дуже актуальною.
Новизна. Однак освітня діяльність в країні розвивається, все більше
людей бажають займатися самоосвітою і розвиватися як особистість, тому
зростає актуальність будівель які суміщають в собі бібліотеку, медіатеку і
приміщення для віддаленої роботи та освітні студії. Це важливо як для дітей,
так і для дорослих - необхідно піднімати рівень освіченості населення.
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Вклад автора. Визначено, що на даний час назріла необхідність
будівництва бібліотек і освітніх центрів не тільки в великих містах Марокко,
але й середніх і дрібних. Сучасна бібліотека - це багатофункціональний центр,
в якому об'єднуються різні функції: освітня, розважальна, рекреаційна,
соціально-комунікативна і т. п. Така будівля є центром тяжіння людей - як
жителів, так і гостей міста. До неї стягуються відвідувачі не тільки з усього
району, а й з міста в цілому. Особливо це стосується бібліотек центрів
неформальної освіти у великих містах Марокко.
Висновки. Така будівля - це центр освітньої та творчої активності для
городян. Тут не тільки можна провести час в бібліотеці, але є і простір для
проведення заходів, майстер-класів по творчості, коворкінг і медіалабораторій. Економне використання міських просторів і особливості жаркого
клімату змушують шукати особливі архітектурні рішення, а особливе
функціональне призначення передбачає, що будівля повинна бути домінантою
в тканини забудови району.
Список використаних джерел:
1. Library.
–
[Електронний
ресурс].
–
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://en.wikipedia.org/wiki/Library.
2. Lenyl P. Design handbook for Libraries / P. Lenyl. – Bratislava.: Stanica, 2014. – 267с.
3. Anholt S. Branding Places and Nations // Clifton R., Simmons J., el al. Brands and Branding. –
Princeton, NJ: Bloomberg Press, 2004. – 248 р.

Лаабіссі Омар
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д.арх., проф., Блінова М.Ю.
СТАРТАП-ЦЕНТР ЯК НОВА ТИПОЛОГІЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ
ПРОЕКТУВАННІ МАРОККО
Проблема. Однією із сучасних тенденцій розвитку сучасної економіки є
сфера інформаційних технологій. Науково-технічні та технологічні досягнення
в кінці ХХ сторіччя набули вирішальне значення в національній економіці усіх
промислово розвинених країн, в тому числі й Марокко, впливаючи таким
чином на й на міжнародні економічні та політичні відносини.
Актуальність. У зв’язку з цим формується об’єктивний запит
суспільства на зміни у системі підготовки наукових та інженерних кадрів, який
визначається широким попитом на ці знання на міжнародному ринку праці та
стабільно-високим рівнем зарплатні. Наразі змінюються і уявлення про
інженерну діяльність, зараз найвищій попит на спеціалістів на межі
інформаційних технологій та технічних наук, насамперед це стосується сфери
робототехніки та штучного інтелекту. Тож змінюються й уявлення про
інженерну діяльність і вимоги до цієї професії.
Новизна. В сучасній інноваційній економіці особливу увагу до себе
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привертають ті напрями, що визначають сучасний стиль життя: комп’ютерні
науки, робототехніка, розробка нових матеріалів і технологій, біотехнології,
інформаційні технології та ін.. Для успішного розвитку інноваційних
технологій вкрай необхідно передбачити той момент, яким чином учорашні
учні можуть дізнатися про ці професійні спрямування, зануритися у цю
діяльність та спробувати в ній свої сили для прийняття рішення про своє
майбутнє у цій сфері.
Вклад автора. Визначено, що заклади, що займаються популяризацією
науки та інноваційних технологій серед молоді, представлені у містах
Марокко у дуже обмеженій кількості. У зв’язку із все зростаючим інтересом
мешканців країни взагалі, до розвитку потенціалу молоді та подальшого
добробуту країни, слід зосередити увагу та розглянути можливі засоби
організації освітньої та підприємницької науково-технічної діяльності на
належному рівні з проектуванням такого типу закладу як стартап-центр.
Висновки. Наразі стартап-центр є новим типом архітектурної споруди
для Марокко, він з одного боку поєднує у собі окремі функціональні блоки
технопарку (насамперед лабораторний комплекс та бізнес-інкубатор), музей
науки (експозиція), а також є науково-технічним освітнім центром
(аудиторний комплекс та рекреація).
Список використаних джерел:
1. Харичков, С.К. Формування раціональної функціонально-організаційної структури та
механізму координації учасників технопарку [Электронный ресурс] / С. К. Харичков, И. О.
Уханова // Економіка: реалії часу : Науковий журнал. – 2013. – № 3 (8). – С. 180–186.

Закарія Зухрі
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д.арх., проф., Блінова М.Ю.
ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД
В МАРОККО
Проблема. Однією із сучасних тенденцій розвитку будівельної сфери є
підвищення енергоефективності будівництва, що є вкрай актуальним й для
Марокко, де панує спекотний клімат і дуже багато грошей витрачається на
охолодження. Однак згідно концепції сталого розвитку, енергоефективність це
не лише зменшення витрат на утримання споруди, але й розрахунок її
оптимального функціонування та життєвого циклу.
Актуальність. Методи і засоби сучасного проектування в
архітектурному проектуванні вже почали використовувати елементи
комп'ютерного аналізу та моделювання функціонування та енергетичних
витрат. За допомогою автоматизованих графічних і математичних уявлень
можна з високою точністю розробити індивідуальну концепцію будівництва
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конкретного об'єкта з урахуванням вимог до його експлуатаційних
характеристик і зовнішніх умов майбутнього використання.
Новизна. Новим етапом розвитку напряму енергоефективного підходу в
архітектурному проектуванні стала BIM-технологія (Building Information
Modeling), яка обробляє не окремі параметри будівлі, а розглядає його
комплексно і в залежності від певних потреб, що закладаються в програму,
автоматично змінює і властивості тих чи інших інших компонентів.
Вклад автора. Визначено, що перехід від традиційних методів розробки
архітектурних і інженерних рішень до засобів аналізу та автоматизованого
складання документації триває вже не перший рік і сама ідея моделювання з
точними розрахунками виникла як наслідок певних економічних резонів та
потенційних наслідків неграмотного будівництва. На даному етапі BIM
технології в архітектурному проектуванні дозволяють створювати графічні
об'єкти на основі закладених даних, креслень і звітів.
Висновки. Хоча енергоефективність споруди в значній мірі залежить від
архітектурного рішення об'єкта проектування, деякі базові чинники, такі як
використання сонячної та вітрової енергії, стабільності температурного
режиму під поверхнею землі, природної вентиляції та провітрювання,
можливо застосувати в любому проекті.
Список використаних джерел:
1. Смоляр И. М. Экологические основы архитектурного проектирования : учебное пособие
по направлению «Архитектура» – М. : Академия, 2010. – 157 с.
2. Черкес Б. С. Архітектура сучасності : остання третина ХХ – початок ХХІ ст. : навч. посіб.
для студ. напряму 8.120101 – Архітектура будівель і споруд. – Львів : Вид-во Львівської
політехніки, 2010. – 384 с.

Мєккауі Мунір
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д.арх., проф., Блінова М.Ю.
ВИМОГИ ДЕВЕЛОПМЕНТУ ДО АРХІТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ В УМОВАХ МАРОККО
Проблема. Однією із сучасних тенденцій розвитку сфери гостинності є
розширення спеціалізації обслуговуючої пропозиції. У нинішній час поряд із
традиційними готелями активно створюються готельні комплекси із
різноманітними типами додаткових функціональних блоків, які орієнтуються
на обслуговування певних сегментів споживачів – локальних мешканців і
туристів. Тож є проблема вибору певних функцій для їх реалізації в
конкретних проектних рішеннях.
Актуальність. Причиною популярності таких багатофункціональних
готельних комплексів є значний вплив сезонності на прибутковість готелю.
Так чи інакше сезони відпусток, великих свят та шкільних канікул майже
однакові у більшості країн, тож є проблема – залучення відвідувачів у низький
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сезон.
Новизна. Проблема прибутковості готельного комплексу ставить задачу
підвищити ефективність використання земельної ділянки та забудови за
рахунок збільшення функціональної насиченості та суміщення різних видів
громадських функцій, а також – певного архітектурно-дизайнерського
рішення. Готельні комплекси такого типу інвестиційно привабливі для
девелоперів, оскільки дозволяють апелювати одразу до багатьох категорій
споживачів, а це особливо актуально на висококонкурентних ринках, яким є
готельний бізнес.
Вклад автора. Визначено, що девелопмент готельних комплексів
змішаного типу використання більш популярний, бо затребуваними стають
унікальні послуги та пропозиції сервісу, що підвищують привабливість
проекту в умовах конкуренції. Девелопер часто приймає рішення про певний
набір функцій при будівництві готелю, оскільки хоче зменшити можливі
фінансові ризики. Для цього він часто залучує окремі дослідження для
виявлення попиту та актуальності певних послуг на даній території. Концепція
проекту, що досягається в результаті такого поєднання унікальної
функціональної пропозиції та архітектурно-дизайнерського рішення, дозволяє
досягати певних показників прибутковості.
Список використаних джерел:
1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навчальний
посібник / С.М. Лінда. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська
політехніка", 2010. – 611 с.
2. Чарльз Дженкс. Нова парадигма в архітектурі. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pda.cih.ru/772.html.
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Секція 4. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ,
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Мельникова Р.І.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: доктор архітектури Фоменко О.О.
СТАНДАРТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ISO, ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНИХ МУЗЕЙИХ КОМПЛЕКСІВ
Мета: дослідити та виявити основи стандартів сталого розвитку, виявити
соціальні основи ISO, що впливатимуть на нову форму освітньої галузі –
музеї.
Актуальність: важливо дати соціуму усвiдомити вплив нашого вибору та дiй,
щоб непохитно дивитися в майбутнє.
Оскільки минулі десятиліття мали неминучий вплив на клімат, прискорені
темпи втрати бiорiзноманiття,стрімке поширення пластикових вiдходів в
океанах, то вже час стати на шлях виправлення цих помилок, задля покращення
якості життя. Створений групою експертiв зi стандартiв та сталостi, Посiбник
ISO 82 та мiжнароднi стандарти, викладені у ньому є фундаментальними
iнструментами для вирiшення багатьох нагальних проблем свiту. Безумовно,
потрiбнi спiльнi зусилля, щоб реалiзувати стандарти у нашому соціумі.
Написання стандартiв може бути складним процесом, який потребує адаптацiї
до постiйно мiнливого середовища та обставин, враховуючи три основи сталого
розвитку: суспiльство, економiку та навколишнє середовище. Сталiсть набагато
швидше досягнеться в цiлому, якщо цi три аспекти розглядатимуться по справжньому рiвнозначно та злагоджено.
Європейські країни стрімко
впроваджують дані стандарти, результат дійсно видимий вже на перших етапах.
У зв'язку iз зростанням значущостi культурних чинникiв розвитку
спостерiгається пiдвищення ролi музеїв в соцiокультурному просторi
країни.Турбота держави про збереження та використання культурної спадщини
є найважливiшим фактором забезпечення стабiльного i безконфлiктного
розвитку суспiльства. Багатство i унiкальнiсть музейних зiбрань України в
значнiй мiрi визначає її культурний статус в свiтовому спiвтовариствi. Музеї
можуть мати значний вплив на вирiшення проблеми формування локальної i
регiональної iдентичностi.
Висновок: Музеї можуть стати новою формою коммунікації різних груп
суспільства, завдяки впровадженню нових стадартів сталого розвитку. Музеї
мають прямий вплив на якiсть життя,вони надають доступ до культурних благ,
комунiкацiї в соцiумi, органiзацiї дозвiлля, рiвня освiти.
Література: 1) «Музей у сучасному світі: розробка наукової концепції», Є.
Ковальчук; 2) «Музейна справа в Україні», Піскова Е.
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Веденьєва Е.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: Данілов С.М., доктор наук, доцент
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 та доступністю для користувачів різними шляхами.
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/technologyinnovation/virtualnaja-realnost]. 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.
Функціонал галереї дозволяє не тільки мати просвітницьку функцію, а й
розважальну, рекреаційну та пізнавальну. 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.
Використана література:
1. https://urbanistarchitecture.co.uk/urbanist-4d-reality-virtual-reality-technology-inarchitectural-design/
2. https://urbanistarchitecture.co.uk/urbanist-4d-reality-virtual-reality-technology-inarchitectural-design/
https://redshift.autodesk.com/virtual-reality-in-architecture/
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Острась В.Р.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
проф., д. арх., Фоменко Оксана Олексіївна, д. арх., проф., Данилов Сергій
Михайлович
ПРОГРАМНІ
МЕТОДИ
СТВОРЕННЯ
АРХІТЕКТУРНОГО
ІМЕРСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА. НА ПРИКЛАДІ ВІРТУАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ МИСТЕЦТВ У М. ХАРКІВ
Актуальність теми дослідження полягає у розвиненні сучасних
можливостей при проектуванні та оновленні програмного забезпечення для
розширених властивостей відображення 3D об’єктів.
Новизна роботи: У роботі сформульовані різновиди програмного
забезпечення для роботи з імерсивним середовищем, виявлено можливості
створення 3D турів та представлені програми для їх реалізації.
Кожного дня з’являються новітні технології для удосконалення певних
галузей. І те, що було актуально вчора, може застаріти і не залишитися
наступного дня. З появою технології доповненої і віртуальної реальності в
архітектурі виникають можливості у якісній презентації об’єкту і його
дослідженні.
За допомогою таких програм як Revit, 3DsMAX, SketchUp і т.д.,
розроблюються 3D моделі, котрі потім використовуються для створення
інтерактивних турів, щоб замовники, архітектори, дизайнери та інженери могли
врахувати помилки, зробити поліпшення. Lumion, LumenRT, Twinmotion програми з постобробкою, за допомогою яких можна ефектно презентувати
проект. Autodesk Live, Revizto, ARki - програми без постобробки від Autodesk
для перегляду проектів в реальному часі. Fuzor - відмінно підходить для
спільної роботи над проектом, є підтримка доповненої реальності AR.
На прикладі проектування віртуального центру мистецтв в м. Харків були
обрані, проаналізовані та використані наступні програми: Revit, SketchUp,
Lumion, Fuzor, ARki, які найбільше підходили до створення 3D моделі ті її
подальшого функціонування. Створення BIM моделі у Revit допомогло зручно
вносити зміні у проекті та комунікувати у команді. Завантаження на платформу
Fuzor та переведення віртуального центру мистецтв до додатку ARki дало змогу
побачити об’єкт у AR та VR форматах.
Завдяки віртуальній реальності можна потрапити в проектовану середу і
програти сценарій «життя» в тому чи іншому спорудженні. 3D-проектування
допомагає оцінити загальний масштаб та проаналізувати зміну проекту в
реальному часі.
Література
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ВИКОРИСТАННЯ БIОМАТЕРИАЛIВ ПРИ ПРОЕКТУВАННI
АРХIТЕКТУРНЫХ СПОРУД
Протягом століть матеріали були підпорядковані архітектурі, яка слідувала за
формою, структурою та функціями будівель. Хоча будівельні технології та
методи будівництва були вдосконалені, будівельні матеріали, що
використовуються в архітектурі, залишаються традиційно жорсткими. Передові
чуйні матеріали пропонують радикальні зміни в архітектурному дизайні, тому
що мають перелік нових властивостей і функцій.
Ця тема є акутальною, адже було доказано, що деякі з цих матеріалів
реагують на різні подразники, такі як світло та температура, та зазнають
структурних змін. Ряд матеріальних систем були досліджені в архітектурі, такі
як сплав з пам'яттю форми для «Blanket» [1] , але більшість з них не здатні
взаємодіяти з біологічними питаннями, оскільки не містять воду.
У цій роботі я прагну дослідити гідрогелі, синтетичні біоматеріали, які
містять воду, та можуть бути використані до прототипу «м'який скелет», який
потенційно може бути використаний у чуйній та кінетичній архітектурі.
Вперше було введено поняття м’якої архітектури десятиліття тому [2].
Кліматична шкіра з біосфери, що була представлена на виставці в Монреалі
1967 р., спроектована Buckminster Fuller, створює перший прецедент для появи
м’якої архітектури. Вважається новаторським використанням м'якого
матеріалів (тканин) - гідрогелів при оформленні віконниць для купольної
сталевої конструкції [3].
Нещодавно в архітектурі були впроваджені передові матеріали для різних
застосувань особливо у чуйному дизайні фасадів та поверхонь будівель.
Біоматеріали в архітектурі є актуальними, тому що вони мають потенціал
взаємодії з живими речовинами. Такі проекти, як «Organic Mushroom-Brick
Tower» від The Living [4] та «Grow Brick» від bioMASON [5] представляють
нове використання біоматеріалів для синтезу цегли безпосередньо в будівлях.
Іншим гарним прикладом є проект «Гідрокераміка», що використовує
гідрогелі для реагування на тепло та воду, використовуючи їх здатність
випаровуватися, що дозволяє регулювати температуру внутрішнього простору
[6]. Цей проект запроваджує пасивну систему для збалансування вологості та
температури внутрішнього простору для досягнення людиною зони комфорту.
Таким чином, розуміння принципів дизайну, які лежать в основі того, як
гідрогелі можуть бути спроектовані та виготовлені для архітектури, стане
важливою метою для реалізації інтегрованих м’яких скелетів, які можуть
виконувати багатофункціональні завдання такі як зондування, спрацьовування
та освітлення з мінімальною активною та пасивною енергією.
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В результаті, було встановлено, що синтетичні гідрогелі з механічно міцними
і налаштованими властивостями дають можливість дизайнерам виготовляти
чутливі структури в архітектурі, які потенційно можуть взаємодіяти з
біологічними питаннями. Низька вартість та доступність гідрогелів заохочують
архітекторів та дизайнерів досліджувати нові можливості дизайну, реалізуючи
кінетичні, адаптивні та перформативні можливості.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ АРТЦЕНТРІВ
Діти та молодь з обмеженими можливостями – одна з категорій населення,
що вимагає особливого виду соціального захисту.
Через обмеження, що пов'язані зі здоров'ям, виникає соціальна проблема
нерівних можливостей: обмеження мобільності, порушення зв'язку зі світом
призводить до зменшення контактів з суспільством, недоступності культурного
збагачення та освіти. І хоча сьогодні, особливо в епоху COVID, для всіх верств
населення, в тому числі і для людей з особливими потребами, одним із
основних заходів соціальної підтримки є онлайн-освіта, творча освіта, або
заняття творчістю все одно потребують безпосередньої присутності людини
поряд із вчителем, а звідси потребує формування спеціалізованих інклюзивних
установ, наприклад, арт-центрів.
Сьогодні в місті Харкові існує декілька навчальних закладів, що заявлені як
ті, що інтегровані та інклюзивні. Що ж стосується можливості займатись дітям
або студентам з особливими потребами творчістю в спеціалізованих установах,
то нажаль, таких закладів в Харкові майже не існує. І якщо діти, молодь із
ментальними розладами мають можливість займатись художнім мистецтвом в
нашому місті (наприклад, в арт-школі Аза Нізі Маза, керівник Микола
Коломієць), то люди із вадами опорно-рухового апарату, нажаль, самостійно
навіть достатись до будь-якої інклюзивної установи не зможуть. Інколи
складається враження, що місто Харків лише для абсолютно здорових людей
без будь-яких вад.
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Створення доступного, безбарʼєрного середовища можливе завдяки
сучасним, новітнім матеріалам, інноваційним технологіям, програм,
додатковим інструментам.
Прикладів проектів дитячих арт-центрів з використанням кінетичної
архітектури дуже мало, але наприклад, у 2009 році архітектурне бюро Haugen /
Zohar Arkitekter спроектували дитячий садок, на території якого є незвичайні
ігрові форми 2 . З огляду на дуже обмежений бюджет, архітекторам в своєму
проекті рекомендувалося повторне використання матеріалів з прилеглого
будівельного майданчика, що на сьогодні також є необхідним трендом в
архітектурі. Так, повторне використання перероблених матеріалів сьогодні
виділяється як інноваційний, високоефективний і художній вираз екологічного
дизайну. Тож, в осонову означеного проекта лягли короткі дерев'яні деталі.
Дерев'яна конструкція нагадує норвезькі торф'яні хатини. Світло до будівлі
потрапляє крізь отвори між щілинами "цеглинками". Ефектна конструкція має
отвір нагорі для виведення диму від багаття і вигнуті розсувні двері.
Означені технології є одними з тих численних, що штовхнули людство на
більш сміливі проекти, підняли економічну складову на новий рівень,
поліпшили якість життя, допомогли поглянути на архітектурне середовище під
новими кутами. І ми вважаємо, що інноваційні методи проектування –
починаючи від використання сонячних батерей та кінетичних фасадів будівель,
і закінчуючи вторинним використанням сировини – повинні застосовуватись і
при проектуванні інклюзивних арт-центів в нашому місті.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
Останнім часом архітектура тісно пов'язується з навколишнім
середовищем. В сучасних умовах в містах стає все менше зелених зон, що
позначається на екологічній ситуації, зростає рівень енерговитрат та постає
питання одноманітності середовища.
Актуальність і проблематика вивчення інновацій обумовлена
трансформацією розвитку питань покращення життя у місті.
Проблему енерго- та теплозбереження у містах може вирішити
використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії. Альтернативні
системи - теплові насоси. Це можуть бути повітряні або геотермальні теплові
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насоси, які круглий рік забезпечують будівлі теплом або в жарку пору
охолоджують повітря, не вимагаючи додаткових джерел енергії. Відновлювані
джерела енергії - це фотовольтаїка, сонячні колектори. У наш час виробники
сонячних батарей пропонують використовувати кольорове захисне скло з
зображеннями і логотипами. Такий підхід розв'язує руки дизайнерам, здатним
розширити область застосування сонячних панелей.
Питання зменшення земельних ресурсів та погіршення екології людина
може вирішити додатковим джерелом зеленого простору. Зелені дахи та
вертикальне озеленення перетворюються з елітарної й малодоступної
технології на більш поширену практику у міському просторі. Вони
відповідають екологічним викликам сучасності, прикрашають місто, суттєво
скорочують витрати електроенергії і являються гарними теплоізоляторами.
Крім того, зелень на дахах очищує повітря й вбирає опади, розвантажуючи тим
самим міську дренажну систему.
BIM-проектування, і віртуальний дизайн, інтелектуальне будівництво,
безпека, управління будівлями – це все майбутнє сучасного міста. Dell
Technologies, Microsoft, Huawei - дистриб'ютори обладнання та інноваційних
рішень - систем відеоспостереження, «розумних» автоматизованих парковок,
заправок, вуличного освітлення, комунікацій, охоронних і протипожежних
систем. Створення таких технологій може дуже сильно допомогти людству.
Міста майбутнього швидше за все, будуть повністю автоматизовані, і
управлятися комп'ютерними системами.
Можна зробити висновок, що інновації при проектуванні міського
простору є актуальною темою на даний час, яка поступово розвивається. Такі
технології дадють можливість створення нової концепції в архітектурі.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
На сьогодні тема здоров’я та відпочинку все більше привертає до себе
увагу. Україна має територіальне поєднання природних умов, рекреаційні та
бальнеологічні ресурси, які дають змогу великого росту закладів оздоровчокурортного типу. Але, маючи такі привілеї, вітчизняні санаторії програють
своїм зарубіжним аналогам.
Актуальним стає розробка проєктів оздоровчих закладів готельного типу із
комфортними приоб’єктними лікувальними блоками. Введення нового типу
курортного заклaду сприятиме вдосконаленню системи нaдання послуг із
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санaторно-курортного лікування та зaбезпечення розвитку оздоровчого
туризму.
Метою роботи є проєктування комфортного місця для оздоровлення та
відпочинку. Для цього потрібно проаналізувати тенденції курортних закладів
сьогодення та виділити напрями роботи аналогічних місць.
Основні тенденції курортних закладів за допомогою інноваційних технологій :
- енергозберігаючі технології;
- огороджуючі конструкції та сонцезахисні прилади;
- аеродинаміка та система природної вентиляції будівлі;
- озеленіння даху або терас споруд;
- інтерактивність;
- створення ландшафтного простору (функціональна геопластика);
- застосування нейроархітектури (реакція людини на довкілля);
- екологічність (використання природних матеріалів);
- пасивне проєктування споруд (обмеження тепловтрати взимку та
зменшення підвищення тепла влітку);
Отже, проаналізувавши роботу сучасних архітекторів можна зробити
висновок, що опір проєктування полягає в екологічності та
багатофункціональності будівель: розумний будинок, енергозберігаючі
технології тощо. Також велику роль грає ставлення людей до оточуючого
середовища - нейроархітектура.
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3. Катерина Корнєєва наукова стаття “Енергозберігаючі технології в
архітектурі”
Арутюнян С.Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: доцент кафедри ІТДАС ХНУБА, Тесленко В. А.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Актуальність: навчальні заклади поширюються на проектування нових і
реконструкцію існуючих закладів освіти1. Рано чи пізно, при різних обставинах,
будівлі, чи то житлові, адміністративні, освітні заклади потребують нове
будівництво або реконструкцію існуючого. За для цього, архітектурні бюро та
забудовники мають поставити собі за мету створення практичних, довговічних
та ремонтопридатних будівель (шкіл) із використанням сучасних інноваційних
технологій.
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Коли ми згадуємо минулу систему освіти, можна виявити, що багато
методів і засобів навчання у школі суперечать нинішній системі. Модель освіти
20 - го століття схожа на "стиль, подібний в'язниці". В'язницю, яка всебічно
інтегроване в освіту".
Однак, зараз, ми переживаємо період змін, швидке соціально-економічне і
науково-технічний розвиток створило інформацію і знання, більш доступні
світовій спільноті. Це кардинально змінило наш спосіб життя і дозволило
нинішньої односторонньої старомодною моделі освіти все більше застарівати.
Звичайно, є і такі школи, які не тільки ламають традиційний режим
навчання, але і формують новий стандарт, розробляють нову парадигму, яка
відкриває нові можливості. З урахуванням того, що конструкція і спосіб освіти
в цілому відображають соціальну ідеологію, тоді як визначити школу 21
століття?
Головною задачею проектування шкіл, це дотримання принципу: надійно,
якісно, естетично. Надійність конструктивних рішень та планування об’ємнопросторової організації; врахування усіх потреб дітей, які будуть навчатися в
цій школі; Дотримуватись норм проектування для дітей із інвалідністью
(інклюзивність)1; брати за увагу протипожежну безпеку; енергозбереження та
енергоефективність2. Якість обраних матеріалів. Естетичність вигляду
інтер’єру та екстер’єру, із контекстним вливанням в оточення.
Отже, школи потрібно переосмислити як ключову частину навчальних
екосистем; мережі інститутів громадянського суспільства, досить потужні, щоб
дати можливість людству вирішувати проблеми, які йому загрожують і
відкривають вражаючі можливості. Школи в різноманітних умовах та умовах
вже впроваджують свої осередки та свої методи, щоб допомогти своїм учням не просто скласти тести чи навіть отримати роботу - а й процвітати.
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Стан навколишнього середовища з кожним роком погіршується, що впливає на
всі сфери людського життя, в першу чергу на здоров’я та умови проживання.
Основною причиною цього є сама людина, яка негативно впливає на планету.
Задля зменшення проблем, спричинених нашою діяльністю, було розроблено
безліч систем, серед них зелена сертифікація.
Зелена сертифікація сприяє будівництву архітектурних проектів, що не несуть
негативних наслідків для навколишнього середовища. Такі споруди можуть
самі для себе та інших виробляти енергію завдяки сонячним панелям, вітровим
станціям та ін., можуть раціонально використовувати
воду, шляхом
застосовування інноваційних обладнань і т. д.
Сертифікат, отриманий як відзнака того, що будівля, або процес будівництва,
не шкодить природі, надає перевагу, так як така споруда буде більш економна в
експлуатації та популярніша на ринку нерухомості.
Більшість систем сертифікації надають додаткові бали за використання
інноваційних рішень в проектуванні та будівництві. Створення перехоплюючої
парковки відносится саме до таких, оскільки така парковка зменшує об’єм
викидів вихлопних газів.
Зеленое строительство//eep.kz – [електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.eep.kz/upload/iblock/90b/90b21f73d8e373c4f6291f54967cb503.PDF.
Дата доступу: 11.10.2021
The four pillars of green building at USGBC//usgbc.org – [електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.usgbc.org/articles/four-pillars-green-building-usgbc.
Дата доступу: 11.10.2021
"Зеленый" сертификат LEED в Украине имеют лишь два объекта
недвижимости// interfax.com.ua - [електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://interfax.com.ua/news/economic/466438.html. Дата доступу: 11.10.2021
Булгакова О.Є.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викладач каф.ІТДАС Вещев В.Є.
ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ
ФОРМУВАННІ
СУЧАСНИХ
АТРІУМНИХ
ПРОСТОРІВ
ГРОМАДСЬКИХ СПОРУД В УКРАЇНІ.
Атріумні простори - складова частина більшості сучасних престижних
громадських будівель, що активно формують архітектуру сучасної України
Мета дослідження: виявлення тенденцій щодо впровадження
конструкторських та дизайнерських рішень атріумів в сучасній архітектурі та
чинників, що впливають на ці тенденції.
Проблеми збереження існуючої міської забудови з її автентичністю, та
традиціями; введення нових функцій і тривимірних компонентів в існуючу
забудовану територію; забезпечення запроектованого обсягу надійною і
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художньо-обґрунтованою конструкцією - розглядаються як складові до
вивчення та аналітичного узагальнення існуючих факторів.
Функціональне оновлення міського середовища у вигляді атріумів сприяє
розширенню діяльності людини «зсередини назовні». Хоча кожен з атріумів
сильно розрізняється за масштабом і призначенням, всі вони виконують певні
функції і привертають увагу глядача до краси структури будівлі. У принципах
формоутворення атріумних будівель основну роль грають: організація
освітлення, снігового та вітрового навантаження, формування привабливого
дизайну внутрішнього простору. На даний час металоконструкції успішно
застосовуються у будівництві відповідних просторів, що пояснюється
можливістю істотно скоротити та спростити процес зведення завдяки
використанню високотехнологічних будівельних рішень.
Незважаючи на жорсткий протиепідемічний режим, сектор виробництва
металоконструкцій закінчив 2020 р. з позитивними показниками, продовживши
започатковану ще у 2016 р. тенденцію зростання. За умови послаблення
карантинних обмежень, за підсумком 2021 р. очікується подальше зростання
обсягу споживання металоконструкцій і продовження позитивного внеску
виробництва металоконструкцій у інфраструктурних проектах.
Висновки: Результатами дослідження встановлено:- атріум - елегантний і
ефектний спосіб включити вертикальну циркуляцію громадських будувель.
Тенденції формування сучасного міста, що забезпечують комфортне
середовище, все частіше базуються на використанні металевих конструкцій.
Доведено: ефективність поєднання дизайнерських рішень можливостями
металевих конструкцій до створення унікальних атріумних просторів, що
орієнтується на світову практику.
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Керівник: старший викладач, Вещев В. Є.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ В ПРОЕКТУВАННІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ (ЗА ДОСВІДОМ
КОНКУРСНИХ РОБІТ «STEEL FREEDOM»)
Іновації в проектуванні та впроваджені металоконструкцій в сучасне
будівництво-вимога сьогодення. Високе співвідношення міцності до ваги,
дозволяє створювати великопрольотні споруди з мінімальними затратами, що в
свою чергу, робить їх ефективними та привабливими [1].
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Актуальність дослідження
можливостей металевих конструкцій
обумовлена необхідністю створення легких металевих конструкцій,
високоефективні рішення яких забезпечують суттєве зменшення металоємності
виробів, їх пристосованість для високомеханізованого поточного виготовлення,
комплектного постачання і блокових методів монтажу.
Метою роботи є аналіз основних принципів проектування ефективних
металевих конструкцій, таких як: забезпечення мінімальної енергоємності
забудови; технологічності виготовлення конструкцій; раціональності
конструктивних рішень легких металевих конструкцій; об’єднання
огороджувальних та несучих функцій; мобільності конструкцій, [2]
На теперішній час розглядають два види легких конструкцій виробничих
будівель, що відрізняються за своїми параметрами та умовами використання.
Каркаси першого виду застосовують в будівлях різних галузей промисловості,
особливо легкої, харчової, легкого машинобудування, при спорудженні складів,
стоянок, павільйонів, спортивно-оздоровчих споруд та інших. Каркаси другого
виду використовують в будівлях де передбачені мостові крани, підвісне
вантажопідйомне обладнання, в складальних, зварювальних та інших цехах
легкого та середнього машинобудування.
Аналізуючи досвід участі в конкурсі "Steel freedom", ми можемо
звернути увагу на партнера конкурсу компанію Metipol, що є експертом у
виробництві оцинкованої сталі з полімерним покриттям.[3] Поєднання
надійності металовиробів в експлуатації з високоякісним естетичнім виглядом
розглядається як найбільш цікавий напрямок досліджень.
Висновки: в результаті дослідження було виявлено, що впровадження
новітніх технологій в галузі металевих конструкцій дозволяє зменшити час
будівництва, витрати на будівництво, покращити екологію завдяки
використанню екологічно чистих будівельних матеріалів, активно поширює
дизайнерські можливості формоутворення.
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ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУВАННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ БУДИНКІВ
Актуальність. Тенденція крихітних будинків стала суспільним рухом.
Люди вирішують скоротити простір, в якому вони живуть, спростити життя та
жити з меншою кількістю речей. Прихильники руху сповідують крихітну
життєву філософію та свободу, що супроводжується стилем життя в
крихітному будинку. Рух крихітного будиночка − це щось більше, ніж просто
проживання в невеликому просторі, хоча маленький будинок, безумовно, є його
частиною. За п'ятнадцять останніх років в США, Канаді, Японії та країнах
Європи зростає попит на міні-будинки, площа яких є як у однокімнатної або
двокімнатної квартири.
Проблема. Зростання темпів будівництва будинків для постійного
проживання в найближчому передмісті показує прагнення міських жителів до
тиші і сприятливої екологічної обстановки. Зведення приватного будинку
передбачає витрати на покупку, а також підготовку ділянки землі, створення
архітектурного проекту, оплату праці бригади професійних будівельників.
Сумарні витрати досить високі, тому просторе житло в тихому передмісті може
собі дозволити не кожна родина. Життя на своїй земельній ділянці з
трав’янистою зоною, деревами та гамаком – залишається мрією для багатьох.
Рух крихітних будиночків − це архітектурний та суспільний рух, який
виступає за скорочення житлових приміщень, спрощення та, по суті, "життя з
меншою кількістю" [1]
Деякі вважають, що рух маленьких будинків з’явився в 1970 -х роках,
коли такі художники, як Аллан Векслер, досліджували концепцію вибору життя
в компактному просторі. [2] Джей Шафер побудував свій перший крихітний
будинок в штаті Айова, у 1999 році, і прожив у ньому п’ять років. Це був
будинок в сто десять квадратних футів (10 м²), з крутим двосхилим дахом і
ганком [3]. Крихітні будинку часто порівнюють з автобудинками або
трейлерами. Відмінність же полягає в тому, що «tiny houses» будуються як
основне місце проживання; з використанням відповідних матеріалів і
технологій. Вони являють собою справжні будинки, тільки маленького розміру.
Як правило − це будинки площею менше 37 м². Зовні вони можуть виглядати
по-різному в залежності від переваг власника й інтер'єр таких будинків може
бути абсолютно різним. Однак в ньому завжди є риси властиві всім будинкам
такого класу.
Для рішення проблеми доступного житла для багатьох були створені
крихітні будиночки, які містять усе необхідне для людини в маленькому
просторі. Переваги маленького будиночка: не вимагає великої ділянки землі;
економить час і гроші; невеликі витрати на опалення; комфорт переміщення;
рентабельність. Рух невеликих будинків − це повернення до будинків площею
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менше 1000 квадратних футів (93 м²). [4] Часто розрізняють невеликі (від 400
до 1000 квадратних футів або 37 і 93 м²) і крихітні будинки (менше 400
квадратних футів або 37 м²), деякі з них мають площу 80 квадратних футів (7,4
м²). [5] Спрощення, свобода, доступність стійкість − основні характеристики
руху крихітних будинків; це пошук житла, що відповідає вашому стилю життя.
Йдеться не лише про зменшення вашого будинку та простору, а й про
зобов’язання, суспільне життя та стрес. Крихітне життя − це фінансова свобода
та більш зайняте життя з розкішшю часу, щоб робити те, що вам заманеться.
Для того, аби більшість молодих сімей та одиноких людей змогли
вирішити проблеми з житлом, по-перше, треба популяризувати цей рух та
надавати державними банками вигідні безвідсоткові кредити, щоб кожна
працездатна сім’я в молодому віці змогла дозволити собі такий будинок. Подруге, треба виділити територію кожному громадянину країни, аби людина
змогла самостійно побудувати даний будинок. По-третє, треба створити
містобудівні норми при будівництві приватного будинку такого типу, які б
регулювали та обмежували таке будівництво.
Висновки: Будування маленьких будиночків може вирішити низку
проблем жителів багатьох країн.
Зробить купівлю/будування житла набагато дешевшим та доступним для
багатьох працездатних людей та вирішить це питання в їх молодому віці;
Скоротить витрати на комунальні послуги або взагалі зробить будинок
автономним с наявністю «зелених технологій»;
Реалізує бажання багатьох мати свою земельну ділянку та жити ближче до
природи;
Може надати можливість менше працювати, більше відпочивати та
насолоджуватись життям. Навчить людей цінувати те, що в них є, спонукає
більше подорожувати, розвиватися та жити більш наповненим життям;
Змінить філософію людей, від споживчого до створюючого образу життя.
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Інноваційні технології в будівництві. Бетон, що самовідновлюється
Проблема: Матеріал ще відомий як грибковий бетон і у нього є потенціал
виключити проблеми появи на бетонному моноліті тріщин.
Актуальність: бетон в наш час є основним будівельним матеріалом, з
якого зводиться більшість споруд.
Новизна: бетонні і залізобетонних конструкцій, що самовідновлюються.
Основний науковий результат дослідження полягає в розвитку технології
отримання бетонів, модифікованих мікробіологічної добавки й.
Вклад автора: мости, тунелі та інші інженерні споруди можуть стати
більш безпечними, тому що з'явилися нові цікаві технології виробництва
самовідновлюється бетону.
Винахід дозволяє по-новому поглянути на технології зведення бетонних
конструкцій. Об'єкти на базі самовідновлюваним бетоном можна
експлуатування роками, не проводячи ніякого обслуговування і ремонту.
Література:
1. Ерофеев В.Т. Бактерии для получения самовосстанавливающихся бетонов
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2. Ерофеев В.Т. Химические аспекты процесса устранения трещин бетона с
помощью бактерий / В.Т. Ерофеев, Аль Дулайми Салман Давуд Салман, В.Т.
Фомичев // Интернет-журнал «Транспортные сооружения». – 2018. – № 3, Том
3.– С.1–10. 5. Баженов Ю.М. Технология самвосстановленя железобетонных
конструкций с помощью микроорганизмов / Ю.М. Баженов, В.Т. Ерофеев, Аль
Дулайми Салман Давуд Салман // Всероссийский информационноаналитический и научно-технический журнал Русский инженер. – М. – 2018. –
№ 4– С.46–48.
4. Аль Дулайми Салман Давуд Салман. Технология восстановления
железобетонных конструкций с помощью микроорганизмов / Аль Дулайми
Салман Давуд Салман // Бюллетень строительной техники. – 2018. – №
11(1011). – С. 52 – 53. 7. Аль Дулайми Салман Давуд Салман. Исследование
изменений прочностных характеристик цементных композитов в зависимости
от концентрации в них бактерий и возраста образцов
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ПАРАМЕТРИЧНИЙ ДИЗАЙН: ПІДХІД ДО ГЕНЕРАТИВНОЇ ФОРМИ В
АРХІТЕКТУРІ
В останні роки зростає інтерес до застосування комп'ютерних методів (CAD) у
процесі архітектурного проектування. Отже, на ринку представлено
різноманітне програмне забезпечення для дизайну. Зрозуміло, що комп’ютери
можуть аналізувати складні структурні системи та надавати підтримку для
завершення тендерних креслень. Тим не менш, існує обмежений прогрес у
цифрових додатках, які доповнюють концептуальний дизайн для створення
будівельних форм. Одним з останніх модних інструментів є параметричний
дизайн, визначений як підхід до генеративних форм у сучасній архітектурі.
За допомогою інструментів параметричного проектування архітектори можуть
вивчати взаємодію архітектурних об’єктів на ранніх етапах. Крім того, вони
можуть переглянути основні аспекти фактичного будівництва, включаючи
матеріал, технології виробництва та структурні компоненти. З іншого боку, ці
нові цифрові інструменти кидають виклик архітекторам у практиці архітектури.
Параметричний дизайн був застосований у кількох провідних архітектурних
компаніях світу, включаючи бюро Захи Хадід або Френка О'Геррі.
Переваги параметричного проектування полягають у плануванні та синтезі
загальних вимог та взаємозв’язків багатьох елементів дизайну в одну форму.
Іншими словами, він може синхронізувати форми будівель з архітектурними та
структурними критеріями. Він не тільки досліджує всі потенційні генеративні
форми, але також пропонує методи побудови для поширення остаточних
концепцій. Ці тривимірні моделі в комп’ютерах можна експортувати у
двовимірні дані, а також у матеріально-технічні характеристики.
На закінчення можна сказати, що переваги інструментів параметричного
проектування незаперечні. Можна відзначити, що нові цифрові інструменти
можна використовувати для створення не тільки кращого дизайну
продуктивності, а й генеративних та динамічних концепцій. Однак суперечки
між класичним графітом та дизайнерами, що застосовуються у цифрових
інструментах, триватимуть нескінченно. Питання стосуються не тільки того, як
збалансувати концепції стосовно соціальних та просторових даних, а й ролі
дизайнерів у процесі створення форм, незалежно від того, чи є архітектори
залежними чи незалежними від автоматичних машин. Ми маємо справу з
інструментами, які можуть допомогти покращити архітектурну практику за
допомогою вдосконалених навчальних методів.
Література
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРОЕКТУВАННІ МІСЬКОГО
АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ДИЗАЙНУ
Проблема полягає у виникненні необхідності дослідження тенденцій і
динаміки розвитку засобів проектування міського середовища, ступеня впливу
на них технічних, соціальних, економічних та екологічних факторів в аспекті
технологій дизайну.
Актуальність. Сучасні процеси - модернізація, інформатизація,
культурний і соціально-економічний розвиток, технічні інновації, поява
інноваційних матеріалів, які спостерігаються у всьому світі, істотно впливають
на образ архітектурного середовища великих міст.
Новизна. У результаті проведеного дослідження було розкрито сучасні
перспективні інноваційні технології та підходи дизайну у формуванні міського
архітектурного середовища. Наводиться інноваційний підхід у дизайні міського
середовища з урахуванням сучасних тенденцій і технологій у цій сфері
проектування. У межах цієї концепції взаємозв'язок "людина - дизайн - міське
середовище" розглядається як компоненти єдиної системи при формуванні
предметно-просторового середовища міста і впровадженні інноваційних
технологій і підходів.
Під час проектування об'єктів міського середовища автори проектів
передусім орієнтуються на модні тенденції, демонстрацію можливостей
сучасних будівельних технологій, а не на вплив об'єкта на цілісний простір
міста. Крім того, інноваційні підходи та потенціал дизайну як інструменти
здатні сформувати єдиний цілісний культурний простір в місті і гармонізувати
життєдіяльність людини в рамках урбаністичної системи, але в повній мірі не
використовуються.
На підставі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду можна виділити
наступні сучасні тенденції розвитку міського середовища: екологічна
орієнтація; створення найбільш комфортного міського простору; організація
просторової і функціональної структури як "за вертикаллю", так і "за
горизонталлю"; розміщення в міському середовищі скульптурних і
декоративних форм; злиття кордонів між інтер'єрними і екстер'єрними
просторами; тенденція створення ілюзії руху ("анімації") нерухомих об'єктів на
фасадах будівель і споруд; індивідуалізація архітектурного ансамблю; широке
застосування засобів світлодизайну; використання засобів інтерактивних
технологій; структурування предметно-просторового середовища; застосування
альтернативних просторів для озеленення (дахів і фасадів будівель);
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застосування водних споруд у дизайні середовища; застосування новітніх
інформаційних технологій.
Висновки. Такі сучасні процеси, як: технічні інновації, модернізація,
культурний і соціально-економічний розвиток, - спостерігаються у всьому світі
та істотно впливають на образ архітектурного середовища великих міст. Саме
тому створення вигляду міського середовища потребує використання
потенціалу дизайну у формуванні культурного простору міського середовища і
впровадження нових ідей та задумів для створення унікального і оригінального
архітектурного простору.
Література:
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РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІСТА
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ВІЗІТОР-ЦЕНТР ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Візітор-центри (далі ВЦ) туристського сервісу є важливими елементами
сучасної системи ландшафтної архітектури. Вони існують в
високоурбанізованому та природньому середовищах та акумулюють їхнє сприйняття.
Проблематика роботи: визначити роль ВЦ у сприйнятті та організації
середовища ландшафтної архітектури.
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. Усі три типи актуальні для сприйняття
ландшафтної архітектури.
Одна з головних ролей ВЦ – вказати на коректне сприйняття природного
та, рідше, урбанізованого ландшафту. Найчастіше ВЦ проєктуються у
візуальних, семантичних та історичних фокусах. Це сприяє покращенню,
захисту та розвитку ландшафтів, та закріплює тенденцію до раціонального
функціонування навколишнього середовища.
Прикладом одного з ВЦ споглядання ландшафтної архітектури є Yunyang
Riverfront. 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.
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 сценарій відчуттів та переживань тільки зараз стає осмисленою
проблемою у проектуванні об’єкту ландшафтної архітектури. ВЦ повинен не
тільки зорієнтувати туриста, або місцевого жителя, але й запрограмувати
людину до споглядання та відчуття середовища.
Таким чином ВЦ можна вважати новим об’єктом ландшафтної
архітектури, що починає вирішувати актуальні проблемі цієї галузі у сфері
взаємодії людини та ландшафтного середовища. Ця типологія у подальшому
має перспективу до акумулювання навколо себе не існуючого, а штучного
ландшафту та збагачуватиме потенційні біосферичні ресурси.
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Брильова І. О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
ПРИРОДОІНТЕГРОВАНА АРХІТЕКТУРА. ПРИНЦИПИ. СВІТОВИЙ
ДОСВІД
Постанова проблеми: Сьогодні, задушлива екологічна ситуація вже
нікого не може залишити байдужим - це загальносвітова проблема, яка
потребує вирішення питань, що накопичилися у всіх сферах життя людини, в
тому числі, і через архітектуру.
Актуальність: Архітектура - мистецтво, що дозволило вийти за рамки
звичайного існування і пристосування, вона дозволила створювати нове
середовище, відокремлену від природи, але натомість набагато більш безпечну,
комфортну, соціально і духовно повноцінне середовище для життєдіяльності
людини. У ХХ столітті до людства прийшло усвідомлення глобальних
екологічних проблем, які самі ж люди і створили під час промислової
революції. У процесі будівництва використовуються переважно невідновлювані
природні ресурси, енергія, забруднюється навколишнє середовище, і
витрачається найголовніший ресурс - простір.
Проведений аналіз. Аналіз існуючих об’єктів, що стосуються
переосмислення і появи «Зеленого будівництва», яке прагне мінімізації впливу
будівель на навколишнє середовище, шляхом застосування нових, екологічних,
енергоефективних матеріалів, обладнання та технологій. Пошук сучасних
світових прикладів та їх структурування за принциповими групами, які
складені архітектором Логвинова В.Н. і наведених в його книзі «Природа і
архітектура: шлях інтеграції», а саме: принцип збереження місця; принцип
регенерації; принцип взаємозв'язку середовищ; принцип органічності; принцип
використання природних форм; принцип оптимізації споживання; принцип
об'єднання зусиль;
Приклади: Квартал The Interlace, ОМА. Офісний комплекс The
Netherlands; Школа управління «Сколково»; «Лісова спіраль» в Дармштадті
арх. Ф. Хундертвассера; багатофункціональний комплекс «Namba Parks» в
Осаці арх. Джона Джерда; Комплекс ACROS в Фукуоці арх. Еміліо Амбаса;
житловий комплекс The Mountain, BIG Architect.
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Висновки. Використання принципів природоінтегрованої архітектури
зараз актуальне. У портфелі світового досвіду є багато прикладів.
Природоінтегровані будівлі відповідають своєму статусу не тільки за рахунок
величезної кількості озеленених поверхонь, але і використовуючи природу як
джерело натхнення для створення форм і фасадом. Такі будівлі побудовані на
принципах органічності і використання природних форм, у всіх прикладах,
залежно від використаного прийому, у глядача складається стійке відчуття
зв'язку споруди і природи. Сучасна будівля, побудоване за принципами
природоінтегрованої архітектури, неодмінно стає знаковим об'єктом міського
середовища, місцем тяжіння людей і туристичною визначною пам'яткою.
Булгакова О. Є.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ: ВИНИКНЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ
Інтенсивна урбанізація майже не залишила горизонтального простору для
відкритих садів. Нестача, а іноді і відсутність озеленення в урбанізованих
районах, сьогодні є гострою проблемою, яка безпосередньо впливає на якість
життя з фізичної та естетичної точок зору. Вертикальне озеленення – це
альтернативний спосіб озеленення за рахунок розширення можливостей
вирощування рослин у вертикальному просторі, що допомагає знизити
температуру повітря та зменшити вплив забруднення.
Вертикальні сади, насправді, не є новою концепцією, перша згадка про
які датується приблизно 2500 р. до н. е. Однак особливого розквіту і розвитку
воно набуло у середині 20 ст. Види вертикального озеленення можна
класифікувати за кількома напрямками, які мають деякі особливості: за
прийомами (суцільне та часткове), за принципами підбору композиційних
поєднань (функціональний, екологічний, декоративний) та за основними
принципами роботи (повстяні системи (гідропонні), модульні системи (з
використанням субстрату) та контейнерні системи (висадка в горщики)).
Зелені стіни розглядають в двох основних категоріях: зелені фасади і
живі стіни. Зелені фасади складаються з витких рослин, що ростуть
безпосередньо на стіні або в спеціально розроблених несучих конструкціях.
Система пагонів рослин росте збоку будівлі, будучи прирослою до землі. В той
час як в живій стіні модульні панелі часто складаються з поліпропіленових
пластикових контейнерів, геотекстилю, іригаційних систем, середовища для
вирощування рослинності. Вони мають свої підкатегорії.
Таким чином, вертикальні сади мають ряд естетичних, економічних,
фізіологічних та екологічних переваг. Вертикальний сад дозволяє максимально
і повністю використовувати обмежений простір, особливо в міських районах з
великою кількістю людей. Крім того розвиваються системи для забезпечення
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наступних функцій вертикального озеленення: продовольчої, забезпечення
якості повітря та теплоізоляційної. Тому вертикальне озеленення вже зараз і у
близькому майбутньому бере на себе роль процвітання міста разом із
рослинним світом.
Список використаних джерел:
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Бурдеім Мунір
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вахніченко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ В
МАРОККО
Сфера туризму в Марокко розвинена дуже добре і є важливим сектором
економіки країни. Марокко володіє чудовими перевагами для туризму:
кліматом, особливою культурою, історичними містами і вигідним географічним
положенням. В основному, туристична інфраструктура країни зосереджена на
узбережжі, включаючи культурні та історичні пам'ятки. Важливість туризму в
Марокко відбивається, перш за все, в його здатності приносити більший
прибуток, створювати робочі місця і сприяти розвитку місцевого бізнесу.
Узбережжя Марокко має вихід до Атлантичного океану на заході і до
Середземного моря на півночі. Берегова лінія країни становить 1 835 км, з яких
основну частину займає атлантичне узбережжя - де і розташовані основні
курортні та рекреаційні зони.
Туристичний потенціал Марокко досить високий. Вздовж узбережжя
країни розташувалася велика кількість курортів і готельних комплексів - як
невеликі оазиси, які приваблюють туристів з усієї країни та зарубіжжя.
Наприклад, курорт Taghazout Bay, загальна структура якого спрямована
на збереження природних ресурсів, соціально-культурну самобутність регіону і
підвищення інтересу до екотуризму, знаходиться недалеко від міста Агадір на
березі Атлантичного океану. Майбутній курорт спроєктований на основі
комплексного і сталого підходу, він буде складатися з висококласних готелів,
туристичних і житлових комплексів. Особливий акцент буде зроблений на
спортивну інфраструктуру і дозвілля, передбачені локації для гольфу, тенісу,
серфінгу і футболу. Загальна площа курорту Taghazout Bay складає 615 га.
На середземноморському березі Марокко розташоване невелике містечко
Саідія, в якому зосереджені готелі і культурно-розважальні зони для туристів.
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Але найбільше цей регіон відомий своєю природою і пляжами, протяжність
яких становить 14 км. Завдяки розвиненій інфраструктурі курорт має велику
популярність серед туристів. Також вздовж узбережжя розташовані різні зони
для активного відпочинку, в тому числі можна зайнятися водними видами
спорту або зіграти в гольф.
При проєктуванні рекреаційних комплексів в Марокко необхідно
враховувати такі особливості: природно-кліматичні характеристики місцевості,
історико-культурний потенціал регіону проєктування, можливості території і
транспортну доступність.
Червоненко М. В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ас. Біжко Є. В.
ДИЗАЙН-КОД – ВИМОГА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МІСТА
Проблема візуальної невпорядкованості архітектурного середовища
українських міст є досить актуальною. Найбільш ефективним і в той же час
перспективним інструментом формування комфортного міського середовища є
дизайн-код, який представляє собою сукупність положень, що регулюють
процес проектування міського середовища, які поширюються на великий
спектр параметрів міського простору (стилістика та особливості розміщення
рекламних вивісок, об'єктів вуличного благоустрою, матеріалів і фактур
мощення вулиць і т.д.). Наразі існує суспільний попит на появу дизайн-коду
відповідний для кожного українського міста. Застосування цього документу в
містах стає поширеною практикою, але в Україні ця практика ще мало
розвинута як на рівні виконавців та користувачів.
В теорії дизайн-код покликаний вирішувати ряд найважливіших для міста
і городян завдань, таких, як: формування унікального простору, що дозволяє
зберегти єдність архітектурного стилю міста; усунення проблеми безладного
розміщення рекламних вивісок, а також спрощення сприйняття інформаційних
конструкцій; розвиток культурної та історичної унікальності міста, формування
іміджу міста – поштовх для соціально-економічному розвитку; створення
безпеки та зручності життєдіяльності громадян на території міста. Вимоги до
зовнішнього вигляду середовища прописані у всіх містах, однак проблема в
тому, що різні положення представлені в різних документах. Дизайн-код,
покликаний об'єднувати подібні акти воєдино, формувати єдину
конкретизовану методологічну систему облаштування міського простору з
наглядними графічними або схематичними вставками.
Нещодавно на сайті Харківської міської ради опублікували відповідь на
петицію городян про розробку та впровадження дизайн-коду міста. У документі
показано аналіз існуючого стану розміщення реклами в Харкові, наведені
вимоги до її розміщення та розроблено регламентуючий звід правил. Там же
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можна знайти графічну частину, де показані приклади будівель і вулиць
Харкова з рекламою і без.
На жаль, на сьогоднішній день, як правило, розроблені в країні дизайнкоди міст регулюють тільки розміщення реклами. Однак цей документ повинен
охоплювати набагато більше аспектів, пов'язаних з комфортним міським
середовищем, що в свою чергу дозволить задовольняти не тільки естетичні
потреби міста, а й поліпшити економічну ситуацію, а також зробити життя
містян безпечніше.
Ель Баширі Айя
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Мироненко О. В.
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
РАБАТ
Идеальный дом – это не только четыре стены из шлакобетонных блоков,
которые закрыты водоотталкивающей крышей. Идеальный дом – это жилье,
идеально списывающееся в окружающую природу, которое становится частью
природы во всем ее масштабе.
Студия Arthur Casas недавно завершила строительство современного
жилого комплекса, в котором сочетается современный дизайн и прекрасный
интерьер, в Марокко есть удивительная вилла из четырёх зданий – Fobe House.
Этот проект был разработан парижским архитектором Guilhem Eustache для
бельгийского продюсера и завершён в 2007 году. Современное здание
визуально занимает 2,5 гектара земли. Местные материалы для отделочных
работ, а также используемые в строительстве зданий, включают глины. В
Марокко становится очень жарко летом, двойные стены помогают избежать
некоторых нежелательных последствий солнечного излучения.
Более 500 деревьев (оливковые, пальмы, эвкалипты), которые выделяют
кислород и служат поглотителями углекислого газа, были высажены по всей
территории усадьбы. При помощи ландшафтных хитростей оформителям
удалось придать естественность насаждениям.
Как только вы пересекаете въезд через металлические ворота,
тонированные в цвет земли, вы сразу же погружаетесь в странный мир.
Комплекс представляет собой сразу четыре белые квадратные здания – главный
коттедж, дом с большим открытым бассейном, место жительства смотрителя и
гараж. Первоначально Fobe House планировалось сделать намного больше, но
устойчивость стала одной из центральных проблем для специалистов, поэтому
было решено уменьшить его размеры. Объёмные строения угрожали поглотить
проект минималистской структуры, поэтому стелы были вмонтированы в
рамку.
Геометрия дома помогает отразить сущность Марокко: игра света,
оригинальные лестницы, имитирующие узкие улочки рынка, и конечно,
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знаменитые террасы, которыми можно пользоваться в холодное время года.
Харакозов М. П.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
СТИЛЬОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ САДІВ
Актуальність: В умовах сучасного світу з великою кількістю новітніх
технологій, сучасних технічних досягнень, у людини, що живе в єдиному ритмі
з часом, все сильніше відчувається прагнення до природного, прекрасного. А
зелений оазис на власній присадибній ділянці подарує господареві почуття
гордості і задоволення і стане улюбленим місцем відпочинку.
Цілі: Дослідити, вивчити та дізнатися цікаву й корисну інформацію про
сучасні стилі приватних садів.
Сад – це територія з посадженими людиною плодовими деревами та
чагарниками. Також в саду можуть виростати декоративні чагарники, квіти, а
також присутні елементи городу.
Сади бувають різних типів:
Ботанічний сад - територія, на якій з науково-дослідницької, освітньої та
навчальної мети культивуються, вивчаються і демонструються колекції живих
рослин різних частин світу і різних кліматичних зон.
Фруктовий (Плодовий) сад - «шматок» землі, зайнятий багаторічними
плодовими насадженнями.
Декоративні сади - територія з посадженими людиною декоративними
деревами і чагарниками.
Існує безліч стилів і тем оформлення садів (наприклад: Сад ароматів,
Модерн, Колоніальний, Мінімалізм, Хай-тек та ін.), але ще більш різноманітний
вибір рослин і матеріалів. Визначальними факторами при плануванні саду є:
клімат, ґрунт, навколишнє середовище і, звичайно, функціональне призначення.
Сучасні стилі малого саду - це естетика і індивідуальність. Планування,
використання певних рослинних форм і поєднань, типу мощення і обладнання,
визначають вибір і характер сучасного стилю малого саду. Садовий стиль
слідує за зміною архітектурних стилів, але значно відстає від них. Малий сад,
залежить від способу життя його власників, їх смаків, піддавання впливу моди,
через що і виникають нові стилі.
Висновки: Як ми можемо бачити, в наш час з'явилася велика
різноманітність стилів садів. Всі вони відмінні один від одного, а де-не-де
мають подібності, але всі види по-своєму привабливі, цікаві та можуть
зачарувати. Це дає великий вибір перед зведенням на всіляких ділянках будьякого з них. Кожен ландшафтний стиль вимагає увагу, догляд, витрат певних
ресурсів на їх реалізацію, тому потрібно підходити до цього питання уважно та
акуратно.
Список використаних джерел:
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ІСТОРІЯ ТРАДИЦІЙНОГО КИТАЙСЬКОГО САДУ
Садово-паркове мистецтво зародилося в Китаї ще в глибоку давнину.
Найбільш ранні повідомлення в парках представляють їх атрибутами влади і
знаками її святості. Згідно з переказами, легендарні вожді і правителі Китаю
тримали в своїх палацових ставках священних драконів.
Історія китайських садів почалася може бути з династій Шан і Чжоу. Тоді
сад називався "ю'" або "ю для гри", що означає найближчий від пейзажу корпус.
Це гарне місце для спілкування та гри, тому багаті люди зазвичай розводили
тварин для полювання. Після династії Хань, сад був побудований як вілла
короля, яка має назву «юань». Імператори могли відпочити і розібратися в
справах держави в віллі. Існувало багато маленьких палаців, павільйонів і
номерів на островах. Там також було багато чудових видів рослин. Сьогодні,
такий стиль називається стиль Цинь і Хань - острова будуються в ставку і
прикрасити їх техногенними пагорбами і камінням. Період з династії Вей по
Південній і Північній династії був важливим в Китаї. У цей час економіка
процвітала і також було процвітання цивілізації. Вчені-бюрократи намагаються
шукати природну красу. І подорож по знаменитим горах і річках стало звичаєм
для задоволення серед осіб вищого класу. Завдяки цій моді, люди звертали
більше уваги на природу коли вони будували в саду. З династії Сунь і династії
Тан архітектори завжди цікавилися об'єднанням літератури і мистецтва садами.
Таким чином, поняття людей змінилося від «сади з натуральними горами і
ріками» на «сади з штучними горами і ріками». У династіях Сонг і Юань
китайські сади також динамічно розвивалися. В ті часи, архітектори особливо
добре гравірували на каміннях. Багато літераторів і художники також почали
займатися садом, що зробило будова садів швидко розвиватися.
Традиційний китайський сад - своєрідний феномен культури. У ньому
знайшло відображення основне для китайської культурної традиції
світорозуміння, а саме - специфіка філософсько-релігійного, естетичного та
етичного ставлення до дійсності. Особливості китайських садів складаються в
якісно іншому, відмінному від європейського, підході до системи
взаємовідносин людини зі світом. Це свого роду «наочний посібник», модель
взаємовідносин людей і природи, реалізована китайської культурною
традицією.
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ ПАРКІВ ТА САДІВ У ХАРКОВІ:
ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ
Харків – прекрасне місто, яке повне таємниць і контрастів. Дивно й те, що
це мегаполіс, в якому безліч зелених ділянок, де можна відпочити від міської
метушні, не перетинаючи межі міста. Цікаво, що зелені масиви парків і садів,
бульварів і скверів в Харкові становлять 12 628 га, а на одного жителя припадає
понад 17 кв.м зелених насаджень.
Мета: розглянути історію харківських парків на прикладі Центрального
парку культури і відпочинку ім. Горького, Саржиного яру, саду ім. Шевченка та
парку Перемоги .
Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького, мабуть,
найвідоміший і масштабний парк в місті. Символом оновленого парку стала
білочка. Погодувати цих милих тварин вже багато десятиліть в парк приїжджає
не одне покоління харків'ян. Ця традиція - невід'ємна частина парку. За
останній час в парку з'явилося більше 1000 нових рослин і дерев, багато з яких
були висаджені завдяки акції "Посади дерево".
Саржин яр - одне з найпопулярніших місць відпочинку в Харкові. Його
історія почалася ще у вісімнадцятому столітті. У той час нинішній парк
відпочинку розташовувався на перетині Золочівської дороги (зараз вулиця
Клочківська) з річкою Саржинка. Люди приходять «на джерело» не тільки по
воду: багато містян влаштовують пікніки або просто відпочивають на траві, на
галявинах проводяться масові заняття йогою і фітнесом.
Сад Шевченка - університетський сад, який веде свою історію з початку
XVIII ст. Нещодавно його було відкрито після 3-річної реконструкції, в
результаті якої він придбав нове обличчя. Щодо якості реконструкцій: ведеться
багато суперечок, особливо розділилися думки професіоналів і споживачів.
Вони дивляться на реконструкцію по-різному.
Парк Перемоги - це міський парк, який розташований в східній частині
Харкова (на Салтівці) за адресою: проспект Тракторобудівників, 55. Площа
парку займає близько 45 гектарів. На території парку є зелені алеї, де можна
прогулятися, а також відпочити на лавках.
Отже, кожен з цих парків має свою особливість і будь-хто зможе обрати
собі для відпочинку той – який прийдеться йому до душі. Після реконструкції
всі ці парки, стають більш функціональні і дарують нові емоції і можливості
відпочити від сірих буднів великого міста.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ
Проблематика: В умовах глобальної екологічної кризи гостро стоїть
питання про мінімізування негативного впливу будівель на навколишнє
середовище, а також поліпшення розвитку міста за рахунок найбільш
продуктивного використання природних ресурсів та оптимального
розташування об'єктів проектування на місцевості.
Актуальність: Стійка архітектура – нова галузь спрямована на
вирішення екологічних проблем за допомогою архітектурного проектування.
Ландшафтна архітектура э одними з її направлінь, що використовує свідомий
підхід до енергозбереження і екології в дизайні забудованого середовища та
робить акцент на взаєминах людини і навколишнього середовища.
Новизна. У роботі вперше розглянута ландшафтна архітектура, як
головна архітектурна галузь та інструмент, для вирішення екологічних питань.
Вклад автора. Автором проведено аналіз сучасних ландшафтних
архітектурних проектів, які допомагають завдяки стійкому підходу вирішити
екологічні проблеми.
Основні компоненти стійкої архітектури: енергоефективність, безвідхідне
виробництво, органічні матеріали, розумне та економне використання води. У
проекті Vanke Research Centre, by Z+T Studio, вдало втілено підхід
енергоефективності та безвідхідного виробництва, завдяки стійкому підходу до
викоритання природної місцевої серцевини у подвійний вжиток. У проекті
Where the River Runs, by PENDA архітектори найбільш вдало вирішили питання
економного використання води у символіці будівлі та завдяки впровадженню
новітніх технологій у структуру будівлі. А Gardens by the Bay, by Grant
Associates є прикладом, де вирішено більшість екологічно-економічних питань,
завдяки інтегруванню новітніх технологій у структуру будівлі.
Висновки. Ландшафтна архітектура вносить величезний вклад у
створення безпечних та стійких ландшафтів, ландшафтів та допомагає
комплексно вирішувати питання.
Ходак А. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ас. Біжко Є. В.
ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ
АРХІТЕКТУРИ
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Адитивні технології почали впроваджуватися в архітектурну галузь
відносно недавно, але встигли знайти чималу популярність. Сьогодні, 3D друк
активно застосовується в процесі архітектурного проектування та практичному
будівництві.
Такі технології являють собою пошарове нарощування, додавання
певного матеріалу у потрібні місця об’єкту за допомогою 3D принтерів. Поряд з
терміном «адитивні технології» («Additive Manufacturing») в рівній мірі
використовується термін «3D друк» (3D printing).
Розглянуто та показано позитивний внесок адитивних технологій у
процес архітектурного проектування та будівництва. Автором проаналізовані
позитивні сторони створення тривимірних об’єктів за допомогою сучасних
методів і приведені приклади вдалого застосування 3D друку в архітектурі.
Адитивне виробництво, робить процес будівництва більш швидким,
точним та якісним у розрахунках завдяки усуненню людського фактору
штучним інтелектом. 3D-друк дозволяє архітекторам та дизайнерам виконувати
проекти будь-якої складності.
Canal House в Амстердамі – успішний приклад першого проекту у Європі,
реалізованого за допомогою технології 3D-печаті. У процесі будівництва
вдалося повністю позбутися будівельного сміття та мінімізувати витрати на
транспорт. Італійська компанія WASP побудувала екологічні будинки
експериментального італійського села на ім’я Шамбала з використанням
адитивного виробництва.
Таким чином, 3D-друк – це інноваційна технологія, яка активно
розвивається та вдосконалюється. Застосування адитивних технологій набирає
популярності у всьому світі та активно впроваджується в архітектурнобудівельну галузь.
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ФЕНОМЕН ЯПОНСЬКОГО САДУ
У всьому, що складає японський сад відчувається благородна
стриманість, мудра недомовленість. Сади японської ментальності актуалізують
філософію тиші, розкриваючи глибокий драматизм поняття «відсутність
присутності».
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Дана тема є актуальною, зараз безліч людей по всьому світу практикують
«майндфулнесс» - підтримання щохвилинної усвідомленості в думках,
почуттях, навколишнього оточення. «Зараз культура робить упор на
природність і осмисленість, - сказав Сорен Горхамер, засновник конференції
Wisdom 2.0. - Ніхто не скидає з рахунків технології, але нам потрібно знайти
знову зв'язок з людьми і світом навколо нас» [1].
Середньовічні японські сади як мистецтво типологічне досить важкі для
аналізу через постійну повторюваность елементів і композиційних схем, хоча і
неможливо знайти двох абсолютно однакових садів. Кращим прикладом
символічного філософського саду став «Сад каменів» при монастирському
храмі Рѐ андзі в Кіото [2]. Камінь є центром японської символіки в
ландшафтному дизайні та інтер'єрі. У японській традиції камінь символізує
красу і велич природи. Великі камені асоціюються зі скелями, хвиляста
поверхня гравію означає воду.
Будь дзенський сад, в тому числі і сад каменів Реандзі, створював
необхідну обстановку для самозаглиблення, був свого роду камертоном для
внутрішнього настрою людини. Ідея взаємопроникнення і єдності міститься
вже в самому зіставленні двох компонентів саду - каменів, що символізують
гори, і отже, позитивний початок «ян», і гравію, який уособлює воду і
негативний початок «інь» [3]. Як відомо, це двуединство мало космогонічний
сенс, і тому, як всякий дзенський сад, Реандзі був втіленням народження змила
світобудови.
Таким чином, контрастність і ідея боротьби поєднуються в побудові саду
з ритмічної врівноваженістю, що виражає ідею єдності. Групи каменів
розташовані так, що сприймаються і все разом і кожна окремо. Композиція їх
разомкнутая, але врівноважена. Видимість фрагментарності дає відчуття
гармонійної завершеності. Спокій виникає не з статичності, але з особливо
збалансованої внутрішньої динаміки асиметричної побудови.
Список використаних джерел:
1. Ігнатьєва М.Є. Сади старого і нового світу / М.Е.Ігнатьева. - СПб.: Видавництво
«Мистецтво-СПб», 2011. - 446 с.
2. Сокольская О.Б. Історія садово-паркового мистецтва: підручник / О.Б. Сокольская. - М.:
Инфра-М, 2004. - 350 с.
3. Ожегов С.С. Історія ландшафтної архітектури / С.С. Ожегов, Е.С. Ожегова - М.:
Видавництво «Світ і освіта», 2011. - 256 с.

Корсакова А. К.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д. арх., проф. Дубинський В.П.
ПРИРОДО-ІНТЕГРОВАНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
128

Вдома завжди спостерігається взаємозв’язок багатьох різних функцій.
Таким чином, багатофункціональність (місце проживання, роботи, відпочинку,
сну тощо) є одним із найважливіших принципів організації середовища
проживання, який трансформувався та розвивався разом із еволюцією
суспільства, викликаючи різні пріоритетні форми та функції житла в різні
історичні епохи.
На протязі всієї історії розвитку суспільства та відповідно житла
переглядають етапи об'єднання та розділення різних функціональних груп,
розміщених у його структурі. Упродовж багатьох століть житло людини
представляло собою один одномісний будинок, який об’єднував себе житловим
домом та місцем трудової діяльності людини.
Незважаючи на всі складнощі, що виникають на етапах проектування і
будівництва багатофункціональних будівель і комплексів, їх створення
відкриває нові можливості і горизонти. В точки зору архітектурної виразності
такі об'єкти завжди характеризуються індивідуальністю і компактністю,
поєднуючи функції праці і побуту населення, стаючи об'єктами загального
тяжіння. Для більшого впровадження багатофункціональних будівель і
комплексів в міське середовище, необхідно проводити аналіз світового і
вітчизняного досвіду, досліджувати принципи архітектурно-планувальної
організації та рекомендації, які охоплюють весь комплекс питань формування
забудови.
Природо-інтегровані принципи формування будівництва – це
експлуатація будівель, з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Така
архітектура є складною композиційною системою з певною взаємозв'язком
природних і антропогенних елементів по вертикалі і горизонталі. У природоінтегрованих будівлях з урахуванням їх різного функціонального призначення
велика увага приділяється створенню рекреаційного середовища з природними
елементами.
Таким чином, ці принципи 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 багатофункціонального житлового комплексу.
Список використаних джерел:
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САДОВО-ПАРКОВІ АНСАМБЛІ ЯК ТИП АРХІТЕКТУРНОГО
АНСАМБЛЮ
Виявлення основних етапів розвитку садово-паркового ансамблю у
взаємозв'язку з розвитком соціокультурного контексту є важливим аспектом
галузі ландшафтної архітектури.
Актуальність дослідження виявляється в динамічних перетвореннях,
нових впливах, тенденціях даного мистецтва, що розвивається синхронно з
розвитком соціокультурного контексту як інструмент творчого методу: або
засобу створення нових напрямків, або засобу вписування в традицію.
Метою дослідження є аналіз основи садово-паркових ансамблів як
архітектурного типу.
Наукова новизна роботи полягає у висвітленні теоретичних і практичних
питань з ландшафтного проектування, пов`язані зі значенням та завданням
проектування зелених зон та ландшафтних проектів при створенні озеленень
територій. Визначено основи сучасного просторового підходу в ландшафтній
архітектурі, як одного з інструментів проектної творчості архітекторів.
Зелені насадження – основа паркових композицій. Створення
архітектурно-художнього вигляду території за допомогою рослин є однією
з основних задач садово-паркового ансамблю. Здалеку ми бачимо озеленену
ділянку або його окремі частини в цілому і тільки в міру наближення
починаємо розрізняти окремі деталі. Чітко видимі здалеку загальні контури
називаються силуетом. Рішення силуету – одна з найважливіших задач
проектування посадок. Силует посадок допомагає зрозуміти обмеженість
простору. Відкритий центр з високими насадженнями по краях
являє собою третій прийом – власне об’єднання простору. Композиційними
принципами побудови архітектурного ансамблю є: встановлення головного
композиційного центру, супідрядність йому інших елементів архітектурного
ансамблю шляхом погодження архітектурних об'ємів, членувань, пропорцій,
масштабу та ритму.
Таким чином, образ архітектурного ансамблю є гармонійною єдністю
просторової композиції будівель, інженерних споруд, творів монументального
живопису, скульптури і садово-паркового мистецтва. Кожен елемент цілісної
моделі ансамблю має поєднувати єдині, але й водночас протилежні об’єкти.
Список використаних джерел:
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– М.: Стройиздат, 2003. – 232 с.
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ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Проблематика: сьогодні енерговитратність старих будинків перевищує
допустиме значення і, в першу чергу, це пов’язано із недосконалою
технологією будівництва.
Актуальність: важливим аспектом комфортного життя є теплий і сухий
будинок зі стабільним мікрокліматом, а для цього важливо знати якими
способами треба оперувати при реставрації старих та побудові нових будинків.
Сонячне випромінювання можна перетворити на корисну енергію та
використати для опалення будинку. Методи пасивного сонячного опалення
можна легко застосовується до новобудов за допомогою коректно
спроєктованих вікон, веранд, стін та підлоги, що забезпечить ефективне
накопичення та розподіл теплової енергії по всьому будинку [1].
Методи оптимізації збору пасивної сонячної енергії:
1. Збір максимальної кількості сонячного випромінювання протягом дня.
2. Зберігання тепла в стінах і підлозі.
3. Утеплення стін, стелі та вікон для зменшення втрат тепла.
Щоб максимально використовувати сонячну енергію для опалення
приміщень, великі вікна повинні виходити на південь. Вікна, встановлені на
східній чи західній стороні, призводять до обмежених переваг від сонця та
перегріву влітку.
Рекомендується дотримуватися таких правил [2]:
1. Ніколи не розміщуйте великі вікна на північному фасаді.
2. Намагайтеся встановити середні (для непрямого опромінення) або
великі вікна (прямого опромінення) на південному фасаді.
3. Завжди розміщуйте вікна або принаймні отвори (наприклад, двері) на
протилежних сторонах будинку (на північ та південь).
4. Вітальня має бути вирівняно вздовж осі схід-захід із
середніми/великими вікнами з південної сторони.
Висновки: таким чином, важливо звертати увагу на розміщення будинку,
розмір отворів, теплоізоляційні матеріали. Якщо дотримуватись певних
настанов, то це допоможе зберегти до 2/3 енергоефективності житлового
будинку.
Список використаних джерел:
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАЛІ КОМПЛЕКСИ З ПРИРОДНОЮ
СКЛАДОВОЮ
Сучасні високо урбанізовані міста не полишають тенденцій до стрімкого
розвитку та розростання, цим самим створюючи необхідність пошуку нових
архітектурних та екологічних рішень у сфері проектування. Сучасні типи
багатофункціональних сталих комплексів з природною складовою, як новий
етап розвитку вже займають окреме місце у містобудівній структурі, але
залишаються предметом для досліджень в цій галузі. На сьогодні, як показує
закордонний та вітчизняний досвід, актуальним рішенням в архітектурному
проектуванні є використання невичерпних джерел енергії та застосування
енергозберігаючих технологій. Принципи формування таких функціональних
типів громадських будинків – багатофункціональних сталих комплексів з
природною складовою, що включають приміщення різного призначення
позитивно впливає на розвиток інфраструктури міста, навколишню середу та
дозволяє створити основу для подальшого стабільного розвитку міста в цілому.
Стабільні багатофункціональні будівлі повноцінно та комплексно можуть
задовольнити потреби сучасного міста і людини, дозволяють запобігти
незворотних техногенних наслідків, мінімізують витрату невідновлюваних
джерел енергії, виключають зайве виділення тепла та забруднення довкілля,
поліпшують загальний екологічний стан.
Досліджуючи новий етап розвитку у сфері архітектурного проектування
на прикладі багатофункціональних сталих комплексів з природною складовою,
можна виявити основні тенденції та принципи утворення, а також причини
виникнення, напрямки розвитку даного типу будівель в умовах сталого
розвитку. Визначити і дослідити якісний екологічний підхід до проектування,
який базується на взаємодії людини з навколишнім середовищем, на прикладі
таких типів місць загального користування, як стабільні багатофункціональні
комплекси з породною складовою у контексті міського середовища.
Підводячи підсумок, можна сказати, що сучасне архітектурне
проектування вимагає новітніх рішень і екологічних концепцій. Враховуючи
проблеми та питання, що постають сьогодні перед архітекторами та іншими
спеціалістами галузі, можна зазначити велику необхідність у дослідженнях
подібного типу.
Список використаних джерел:
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СТИЛЬОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ САДІВ
На заміській ділянці існує особлива свобода творчості - власник може
реалізувати будь-яку задумку, вибудувати по-своєму простір навколо будинку.
Зачатки ландшафтного дизайну проявилися одразу, як тільки первісні
люди визначилися з поняттям власного житла: мощення галькою майданчика
перед печерою цілком можна порівняти з сучасним облаштуванням під'їзної
алеї до заміської садиби.
Метою цієї роботи є аналіз різноманітності сучасних стилів у сфері
ландшафтної архітектури.
Можна виділити ряд основних стилів дизайну приватних садів:
- англійський стиль;
- голландський стиль;
- китайський сад;
- колоніальний стиль;
- мавританські сади;
- лавандовий прованс;
- хай-тек [1, С. 215-250].
Дослідження сучасних міських ландшафтів та аналіз практичного досвіду
сучасних ландшафтних архітекторів, проведений в рамках роботи, дозволили
виявити основні напрямки та тенденції розвитку ландшафтної архітектури, в
основі яких лежить екологічний підхід до проектування, спрямований на
стабілізацію екологічної ситуації.
Всі компоненти ландшафтного дизайну вдало вписуються в правило
"поєднуй верх, низ і форму", а також символічно підтримують 4 природні стихії
(дерево, вода, камінь, повітря) при наповненні ландшафту. Додатковою
складовою, що дає здатність малювати будь-які геометричні форми,
підкреслювати акцентні об'єкти, є світло [2, С. 420].
Розробляючи проект ландшафту, необхідно пов'язати між собою
вертикальні і горизонтальні площини, підкреслити необхідний обсяг, створити
єдиний простір.
Список використаних джерел:
1. Вергунов А. Н. Архитектурное проектирование садов и парков / А. Н. Вергунов. – М.:
Стройиздат, 1980. – 250 с.
2. Nick Robinson. The Planting Design Handbook Burlington / Robinson N. –
Ashgate publishing company, 2004. – 420 p.
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ВИДИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ
За відносно короткий період сучасності змінились розуміння та ставлення
до ландшафтного благоустрою в цілому. Через щільність міської забудови,
майже не залишилося місця для зелених насаджень, парків, скверів. Найгірше
те, що скорочуються не тільки міські рекреаційні зони, але і заміські зелені
насадження, які грають роль легеней для міста. Тому впровадження і
удосконалення нових екологічно безпечних технологій є основним механізмом
зниження техногенної безпеки. Головною ідеєю є те, що ми можемо зробити
наш сучасний світ екологічним і приносити соціальну і економічну користь.
Таке озеленення вже отримало широку популярність по всьому світу, де-які
прийоми широко використовуються і в нашій країні, а де- які залишаються
тільки у перспективі. На це також впливає і клімат країни, адже чим суровіший
він, тим складніше підібрати рослини та створити потрібну систему для їх
існування. Добре те, що зараз існує велике різноманіття як рослин, які можна
використовувати для реалізації своїх цілей, так і технологій, які краще
впораються з поставленою задачею. Адже саме зараз, усі ми як ніколи раніше,
відчуваємо потребу у негайному відновленні природнього світу. На мою думку
такий вид озеленення унікальний тим, що зелений оазис можна створити навіть
у повністю забетонованому просторі. Також його особливістю є те, що його
можна виконати не тільки на відкритому просторі але і у приміщенні, так
кажучи заповнити озелененням кожен куточок свого життя. Наш світ
змінюється і ми повинні аналізувати минуле і модернізувати його сьогодні.
Якщо ми не будемо цього робити, ми просто не зможемо побудувати ніякого
майбутнього.
Ліссігі Заінаб
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА
С каждым днем архитекторы всего мира осознают важность своей роли в
защите окружающей среды, они все чаще начинают воплощать в жизнь так
называемые «зеленые» проекты. В дополнение к снижению потребления
топлива успешная зеленая архитектура улучшает комфорт проектируемых
зданий, восстанавливая естественную среду, что, безусловно, вносит вклад в
защиту экологии нашей планеты.
Эко-архитектура или устойчивая архитектура — это архитектура, которая
направлена на минимизацию негативного экологического воздействия зданий
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на эффективность и умеренность при использовании материалов, энергии и
пространства для развития и экосистемы в целом.
Идея устойчивости или экологического дизайна заключается в том, чтобы
наши действия и решения сегодня не препятствовали возможностям будущих
поколений.Устойчивое строительство относится к экономической и
экологической дифференциации термина, который до сих пор понимался в
Германии под названием экологического строительства. Идея устойчивости
уже возникла в 18 веке в лесном хозяйстве и была придумана капитаном
горнодобывающей промышленности Хансом Карлом фон Карловицем.
Устойчивые здания характеризуются экологически устойчивой
оптимизацией в областях ресурсов, энергии, воды и сточных вод. Это, по сути,
означает сокращение использования природных ресурсов. По этой причине при
устойчивом строительстве внимание уделяется использованию строительных
конструкций, компонентов и строительных изделий на этапе планирования, а
их потребление энергии невелико — материальные и энергетические потоки
при производстве, транспортировке и переработке строительных материалов
оценивается путем расчета строительного материала. Возведение экоздания,
основываясь на данных принципах, стоит на 7-10 процентов больше, однако
окупаемость происходит в среднем за 7 - 10 лет, так как энергопотребление в
нем на 90 процентов ниже, чем в аналогичном таком сооружении
традиционного вида. Наше поколение – это поколение человечества, которое
вступило в новую эпоху – эпоху Солнечной энергии. Будем надеяться, что
концепция Земли как единого живого организма будет и дальше развиваться,
все глубже проникая в умы миллионов людей и формируя там экологическое
сознание.
Мархай Н.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Ладигіна І. В.
ДЖЕНТРИФІКАЦІЯ ПРИБЕРЕЖНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ У
МІСТАХ УКРАЇНИ
Робота присвячена проблематиці суспільно-архітектурного дослідження
стану та перспектив постіндустріальної джентрифікації в Україні.
Актуальність питання зумовлена збільшенням уваги до підвищення
якості міського середовища. Історично склалось, що більшість прибережних
територій займали промислові підприємства, склади та пустирі [1]. Коли заводи
та фабрики припиняють працювати або переносяться за межі міста, деградовані
території вздовж річок, які є потенційно привабливими для жителів, починають
реконструювати [2]. Таким чином, міста повертаються обличчям до водойм,
інкорпоруючи їх у простір соціального життя.
Новизна дослідження полягає у комплексному аналізі відновлення
прирічкових промислових територій та конкретизації методів та засобів
відновлення деградованих постіндустріальних територій вздовж узбережжя
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річок на прикладі міст України. У роботі проаналізовано чинники, що
спричиняють перетворення виробничих територій на нові простори,
узагальнено основні принципи джентрифікації при реконструкції промислових
зон прирічкових територій та проведено типізацію новоутворених просторів на
місцях промислових підприємств вздовж річок українських міст.
Висновки. Аналіз процесу відновлення прирічкових промислових
територій дає змогу виділити такі причини розповсюдження явища: економічні,
політичні, соціальні, деіндустріалізаційні та демографо-екологічні [3].
Виявлено тенденції організації на деградованих прирічкових територіях
рекреаційних просторів, житлових кварталів, бізнес-центрів тощо. Колишні
промислові будівлі дозволяють пристосовувати їх для різноманітних функцій, а
сама гнучкість такого простору є головною перевагою для нової
постіндустріальної форми організації життєдіяльності.
Список використаних джерел:
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ФОРМУВАННЯ ОФІСНИХ КОМПЛЕКСІВ З ПРИРОДНОЮ
СКЛАДОВОЮ
Сьогодні будівництво офісних комплексів - одне з найважливіших і
популярних напрямків в будівництві комерційної нерухомості. Особливо, якщо
в них є натуральні складові. Важливість будівництва сучасних офісних
комплексів обумовлена розширенням економічних зв'язків в країні і за
кордоном, а також розширенням переліку товарів і комерційних послуг.
На роботі людина проводить третину свого життя, тому простір в кімнаті
повинен бути ергономічним і комфортним. Щоб робота була безпечною для
фізичного і психологічного здоров'я співробітників і стабільно приносила
високі результати, особливу увагу слід приділити питанню дизайну.
Офісні комплекси зазвичай мають безліч функцій, що дуже зручно для
сучасної людини.
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Кілька десятиліть тому концепція екологічно ефективної архітектури
займала зовсім невелику нішу на міжнародному ринку. Ніхто, крім дуже
фанатичних захисників навколишнього середовища, не звернув особливої уваги
на цю концепцію, і багато хто не шукали способів зробити будівлю екологічно
чистою. Однак сьогодні ситуація докорінно змінилася: будівельні та
архітектурні компанії борються за звання будівельника найбільш екологічно
чистих будівель.
При проектуванні сучасного офісного центру з природною складовою,
необхідно враховувати умови комплексності і багатофункціональності
обслуговування, тобто формування багатофункціональної громадської будівлі,
що враховує не лише задоволення ділових потреб, а також потреб відпочинку,
оздоровлення, проведення дозвілля і тощо.
Офісні комплекси з натуральними компонентами не є революційною
новинкою, так як їх елементи були впроваджені в світову практику більше 30
років тому, сама концепція була впроваджені близько 20 років тому. Тому в
наш час як ніколи зелені офісні комплекси стали актуальним і грамотним
рішенням проблеми захисту природи.
Список використаних джерел:
1. Проектування офісних будівель [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У М. ХАРКІВ
У вітчизняній практиці до останнього часу селітебні території
формувалися квартальною забудовою, що призвело до монофункціональності
простору окремих частин міста, таких як: спальні квартали. В останні роки в
нашій державі виник новий спосіб організації житла – багатоповерховий
житловий комплекс з додатковими функціональними зонами громадського
призначення. Даний сектор будівництва розвивається стрімкими темпами.
Значна частина всіх наявних багатоповерхових житлових комплексів
розташовується на території міст з мільйонним населенням, у тому числі і в
Харкові.
Все частіше у Харкові подібні комплекси можуть розташовуватися як в
центральній частині міста, так і в проблемних зонах. Наприклад, на
промислових територіях, ділянках з рельєфом, річками, магістралями,
залізничними шляхами. Освоюються нові простори, до яких найчастіше
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відносяться підтоплені землі, ділянки зі складним рельєфом та іншими
особливостями.
Об’ємно-планувальні рішення харківських багатоповерхових житлових
комплексів засновані на схемах можливого блокування «житлових осередків».
Найпоширеніші з них: одно- і багатосекційні, коридорні та змішаної структури.
Досліджуючи регіональні параметри класифікації таких житлових об'єктів
можна виявити такий розподіл на чотири типи за рівнем комфртності: як
економ (ЖК «Новий будинок Ньютона» Слобідський р-н), комфорт (ЖК
«Кристал Харків» Основ'янський р-н), бізнес (ЖК «Континенталь» Київський
р-н) та еліт ( ЖК «Будинок на Сумській» Дзержинський район). Ця
класифікація виходить з ключових ознак: місце розташування; інфраструктура;
планувальні рішення; конструктивні особливості; інженерне оснащення.
Список використаних джерел:
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ЕВОЛЮЦІЯ ЯПОНСЬКОГО САДУ
Сад в традиційній японській культурі сприймався не як мистецтво, а
створювався за канонами філософії. Японський сад уособлював модель
Всесвіту і мав два головні елементи: воду та камінь.
Ставлення японців до простору - концепція оку, яка пов'язана з поняттям
«просторових складок». У природному середовищі оку проявляється в горах і
лісах, а також садах в японському стилі. Замість встановлення центру
територія повинна «обернути» основне «щось».
Розвиток модерністських течій ХХ ст. вплинув на японську культуру
проектування. Особливий вплив справила діяльність німецької школи Баухауз
та американського архітектора Френка Ллойда Райта.
Захоплюючись японськими гравюрами, Райт проголосив «органічний
характер» японського дизайну. Розвиваючи свою концепцію «Будинки прерій»,
він поклав в основу японську тезу про «позбавлення від неважливого». Його
проєкти вирізняються особливим зв’язком саду, природного оточення і будівлі.
На початку ХХ століття Райт працював в Японії над будівництвом готелю
Imperial Hotel. Місцеві архітектори, які співпрацювали з Райтом, ввібрали ідеї
органічної архітектури та трансформували їх.
Еволюція всієї японської архітектури полягає у переосмисленні
проектування, як мистецтва. Наступні покоління архітекторів розвивали
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концепцію взаємопроникнення природи і архітектури. Сад стає невід’ємною
частиною будівлі. Будинок Води і Скла в префектурі Сідзуока (1995), Будинок
Лотоса (2005) архітектора Кенго Кума – яскраві приклади архітектури, яка
розчиняється в навколишньому середовищі.
Зміна ролі саду стає поштовхом до переосмислення традиційних садів,
але при цьому роль води і каменю залишається провідним мотивом, хоча
частково втрачає своє символічне значення. Японський сад вирізняє простота,
лаконічність форм, увага до деталей та особливий зв’язок з природою.
Здатність запозичувати зовнішній досвід, не втрачаючи своєї специфіки,
призвела до формування «західно-японського» стиля, який набув популярності
далеко за межами Японії.
Новікова О. Ю.
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НОВІ ТИПИ ОБ'ЄКТІВ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ
В ВИСОКОУРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО МІСТА
Головною проблемою є кліматична і екологічна ситуація, яка з кожним
роком погіршується. В умовах прогресуючої урбанізації природне середовище є
тією складовою просторово-планувальної структури міста, яку необхідно
дбайливо зберігати або навіть відтворювати при розробці нових стратегій
розвитку територій.
Інноваційні ландшафтні технології та прийоми ландшафтного
проектування й будівництва дозволяють перетворювати деградуючі міські
території або формувати сучасні ландшафтно-містобудівні об'єкти і комплекси,
що забезпечують екостійкість та поліпшують навколишнє середовище.
Об'єкт ландшафтної архітектури включає в себе як природні компоненти
(рельєф, ґрунти, водні системи, рослинність), так і різні інженерні споруди і
комутації.
Таким чином, ландшафтний урбанізм намагається зрозуміти величезну
складність світу, в якому ми живемо, співпрацювати з іншими дисциплінами
для вироблення рішень, які поважають місця і жителів, а також створювати нові
міські простори, з більш широкою природньою і культурною територією. У
своєму унікальному потенціалі поетичного виміру екологічних процесів
ландшафтний урбанізм відрізняється від інших практик. Здатність розпізнавати,
приймати і трансформувати такі тонкі, але потужні сили дає нам спосіб
створення нових уявних місць, які занурюють нас в багатство ландшафту.
Список використаних джерел:
1. URL: https://green-city.su/landshaftnyj-urbanizm-novyj-vzglyad-na-staruyu-problemu/ (дата
звернення: 07.10.2021)
2. URL: https://scenariojournal.com/article/landscape-urbanism/ (дата звернення: 07.10.2021)
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АРХІТЕКТУРА ТЕХНОПАРКІВ
Через недостатній вітчизняний досвід проєктування та будівництва
технопаркових комплексів з’являється проблема відсутності систематизованих
даних для створення архітектурної оболонки даної типології.
Актуальність дослідження полягає у необхідності вирішенні питань
архітектурної складової технопаркових комплексів в цілому або окремих
будівель в складі комплексів полягає у створенні.
В цілому процес проєктування технопарку можна розділити на три рівні:
містобудівний,
об’ємно-просторовий,
предметно-середовищний.
Слід
зауважити, що важливим фактором є послідовність рівнів, адже найнижчий,
предметно-середовищний рівень (деталі благоустрою, інтер’єри приміщень)
може вирішуватися лише за наявності зумовлених об’ємно-просторовим рівнем
факторів та рішень. Об’ємно-просторовий рівень, в свою чергу, таким же
чином, підпорядковується містобудівному. Особливістю формування
технопарків є уточнення вхідних даних, вони зумовлюють архітектурний
вигляд комплексу.
Вхідними даними для проєктування є такі цілі як: створення невеликого
технопаркового комплексу на території університету, який сформує платформу
для підготовки молодих спеціалістів, формування робочих груп, створення
комунікації університету з провідними компаніями задля обміну кадрами,
підвищення іміджу університету. Виходячи з цілей, можна сформулювати
умови для найвищго рівня, містобудівного: обмежена за площею ділянка,
відсутність місця для розширення комплексу, сформовані містобудівні умови
району та конкретних вулиць. Таким чином, містобудівний рівень «диктує»
умови для об’ємно-просторового: неможливість розділення комлпексу на
окремі будівлі, необхідність зведення однієї багатофункційної будівлі.
Предметно-середовищний рівень має вирішити наступні питання: створення
комфортного середовища для роботи та дозівлля та «атмосфери місця» для
популяризації комплексу.
Таким чином, виходячи з вхідних даних, підхід з використанням
розділення на рівні проєктування дозволяє систематизувати процес
проєктування технопарків для майбутнього.
Список використаних джерел:
1. Коцюбинський В.А., Мухлісова А.Р. Технопарки країн світу. Організація дівльності та
порівняння / В. Коцюбинський, А. Мухлісова. // Інститут економічної політики імені Є.Т.
Гайдара. – 2012. – 210 с.
2. Лафітський В.І. Технопарки в інфраструктурі іноваційного розвитку / В. Лафітський. //
Науково-видавничий центр ІНФРА-М. – 2016. – 246 с
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ПЕРЕВАГИ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ "ДІАДЕМА"
Дефіцит вільних територій і погіршення екологічної обстановки в містах
змушують по-новому поглянути на проблему будівництва садів на дахах, які
крім додаткового життєвого простору і більш естетичного вигляду будинків
дають їх мешканцям цілий ряд екологічних переваг [1:34]: зменшення зливових
стоків; адсорбція забруднюючих повітря речовин і пилу; зниження міського
ефекту теплового острова; надання місця існування для біоти; захист будови від
коливань освітленості і температури, і тому продовження терміну службу даху;
надання додаткової теплоізоляції і, отже, зменшення витрат на опалення та
охолодження будівлі; створення додаткового житлового простору в
перенаселених міських районах [3:49].
Зелена експлуатована покрівля семиповерхового житлового комплексу
"Діадема" на Крестовському острові - це екстенсивна зелений дах, вперше
побудовані в Санкт-Петербурзі покрівельної фірмою «Німбус» за технологією
німецької кровельно- ландшафтної компанії «ZinCo».
Температура звичайних покрівель, що використовувалися в якості
контролю, після полудня досягала 58 ° С. Температура зеленого даху в
комплексі «Діадема» не перевищувала 24 ° С. Отримані дані безумовно
підтверджують високу здатність зеленого даху ефективно знижувати
температуру покрівлі і в кліматичних умовах Санкт-Петербурга [2:167].
Однією з основних функцій зеленого даху є утримання дощової води
шляхом абсорбції опадів в грунті і дренажному шарі, в зв'язку з чим зливової
стік з зеленого даху зазвичай не відбувається до повного насичення її водою.
Середня швидкість випадання опадів у серпні 2013 р склала в середньому 25 мм
/ год, а середній стік з зеленого даху за цей час дорівнював 6 мм / год, що в
результаті дає середнє зниження швидкості стоку на 78%.
Поверхню експлуатованих дахів фактично дублює площа забудованих
територій, тому їх озеленення, ще дозволяє оптимізувати функціональні,
мікрокліматичні і санітарно-гігієнічних параметри наших міст, які є особливо
актуальним завданням зараз.
В даний час зелені покрівлі отримали широке міжнародне визнання, і їх
будівництво здійснюється практично у всіх регіонах світу.
Список використаних джерел:
1. Современные крыши. Обзор технических возможностей и материалов // Соврем,
строит, товары. 2000. № 1.
2. Brenneisen, S. 2003. The Benefits of Biodiversity from Green Roofs Key Design
Consequences. In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities: Chicago 2003.
3. Grant, G., L. Engleback, B. Nicholson, D. Gedge, M. Frith, and P. Harvey. 2003.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ВИСТАВКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
Виставкова діяльність – це головний інструмент, який забезпечує
просування підприємств і їх продукції на ринковому майданчику як конкретної
країни, так і всього світу. Експозиції сприяють підтримці партнерських зв'язків
і отримання інформації про всі сучасні тенденції певної галузі.
Актуальність дослідження зумовлена популярізацією виставкової
діяльності, яка в першу чергу викликана зростанням споживчого попиту на
різні групи товарів
Основним завданням виставки є презентація товарів та послуг як
експонатів з подальшою можливістю просування компанії на ринку. Завдяки
експозиції показується поточний стан конкретної галузі.
Особливості експозиційної роботи включають в себе здійснення безлічі
завдань і цілей, які вимагають наявності великого штату працівників і
ефективного виконання процесів на всіх рівнях.
Виставковий захід є одним з ефективних способів демонстрації і розвитку
нових розробок і досягнень в промисловій, соціальній, науковій та економічній
сфері підприємств, регіонів і країн.
Експозиції, які демонструють економічні, наукові, виробничі досягнення,
грають головну роль в розвитку нинішнього суспільства.
Виставка – важлива подія, що має регіональне, державне і міжнародне
значення. Актуальність виставкової діяльності викликана наукової, технічної,
соціальної, економічної та культурної значимістю.
Сучасна експозиція – це інноваційний, що швидко розвивається вид
складної організації, який володіє конкретним комплексом цілей, завдань,
концепцій, має власні матеріали і ресурси, які застосовуються для виконання
поставлених завдань і цілей.
Список використаних джерел:
1. Історія розвитку архітектури виставкового простору– [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://thelib.info/iskusstvo/532048-istoriya-razvitiya-arhitektury-vystavochnogoprostranstva/
2. Історія виникнення і розвитку виставок. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://studbooks.net/799486/marketing/istoriya_vozniknoveniya_razvitiya_vystavok_tipologiya_v
ystavok
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КАНОНИ ТА СИМВОЛІЗМ У ЯПОНСЬКОМУ САДОВО-ПАРКОВОМУ
МИСТЕЦТВІ
Постанова проблеми. Традиції японської садово-паркової культури значно
відрізняються від європейських, близьких нам за сприйняттям. Мала обізнаність
складних філософсько-релігійних мотивів, своєрідної структури та елементів
історичного японського саду доволі поширена проблема, яка в свою чергу може
призвести до невірного трактування або створення саду у цьому стилі. Також
виникає проблема поєднання сучасних технологій та елементів з традиційними.
Актуальність. У сучасній ландшафтній архітектурі з кожним роком все
поширенішою стає тема японських садів. В той же час, змінюється підхід до їх
створення, бо якщо раніше це регламентувалося модою та загальними
візуальними вподобаннями, то зараз це осмислене використання елементів
японського саду та його структурована побудова, які підпорядковуються не
візуальному, а ідейному сприйняттю.
Особистий вклад автора. На основі аналізу ряду японських садів виявлено
характерні риси та їх особливості, символізм, мотиви та стилі.
Канони створення японських садів сформувалися дещо пізніше, ніж їх
сусідів - Китаю. Тому простежується часткове запозичення деяких елементів. Тим
не менш, японська культура залишається самобутньою. Парк або сад призначався
для усамітнення, роздумів, тихого споглядання природної краси, втіленої в
садової композиції. Досягнення безтурботно настрою у людини було головною
метою японського ландшафту. Здебільшого, формування такої культури
зумовлено релігійними віруваннями, зокрема, початок розквіту садово-паркового
мистецтва у Японії починається з приходом буддизму. Проте воно ніколи не
шанувало бога напряму, а скоріше опосередковано серед природу. З самого
зародження мистецтва створення садів японці вважали за краще присвячувати їх
якомусь одному елементу, ідеї. Це міг бути сад каменів або води. Або чільним
виступав принцип пір року. Великий вплив мали і природні умови у Японії,
зокрема у використанні матеріалів: каміння та дерева.
Висновки. Феномен японського садово-паркового мистецтва вражає і у
наші дні. Зокрема особистий підхід до кожного творіння, яке відповідало певному
задуму, ідеї, філософії. Такі сади, сповнені гармонії, де кожний елемент має певне
призначення, наближали людину до природи, даруючи спокій та врівноваженість,
не тільки архітектурну, а й духовну.
Список використаних джерел:
1. А. Лебедева. Японський сад. - М.: ВЕЧЕ. 2003
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
КОМПЛЕКСІВ ЯК НОВИХ ЦЕНТРІВ ДЕПРЕСИВНИХ МІСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
У багатьох містах України досі існують депресивні райони, не тільки на
околицях, а й в центрі міста. Ці райони часто стають проблемою для міст, адже
в Україні не створено цілісних програм з ревіталізації та редевелопменту таких
районів.
Великі проєкти редевелопменту нерідко починаються зі створення точок
тяжіння, коли створюється якась цікава суспільно-соціальна функція.
Наприклад, в районі Хафенсіті, Гамбург, незважаючи на те, що територія
району наразі забудована поки лише на третину, вже функціонує набережна
Марко Поло, створено мережу зупинок громадського транспорту, зон
відпочинку і іншої туристичної інфраструктури, працюють Міжнародний
морський музей «Мерітаймз» і Музей «Прототип». Створення точок тяжіння
дозволяє змінити ставлення до місця, а значить дати старт його розвитку.
Пропонується використовувати точкою тяжіння для майбутнього розвитку
районів багатофункціональний комплекс. Метою формування і проєктування
багатофункціонального комплексу має бути створення об'єкту, який формує
ресурси. Здатного не просто забезпечувати ті чи інші потреби, а й здійснювати
урбаністичну мету, а саме залученню до району великої кількості людей з
різних районів міста. Ця властивість об'єкту полягає в тому, що забезпечення
умов для задоволення актуальних і нових інтересів населення підвищує
споживчу вартість комплексу та міської території. А також за допомогою
багатофункціонального комплексу можна забезпечити нові необхідні району
функції.
Ця концепція передбачає індивідуальне формування об'єкта, засноване на
максимальному використанні внутрішніх ресурсів і забезпеченні якісно нових
розв’язань конкретних соціальних проблем, функціонування всіх сфер:
проєктної, виробничої, організаційної, експлуатаційної, науково-методичної,
громадської, дозвільної діяльності.
Список використаних джерел:
1. Місто й оновлення. Урбаністичні студії. – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 360 с.
2. Цайдлер, Э. Многофункциональная архитектура. М. : Стройиздат, 1988. – 152 с.
3. Daniel Macek, Jiri Dobias. Building renovation and maintenance in the public sector// Procedia
Engineering 85 (2014), p.368-376
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 3D ПРОГРАМ В АРХІТЕКТУРНОМУ
ПРОЄКТУВАННІ
Архітектор в своїй професійній діяльності досить часто стикається з
проблемою вибору саме тієї комп'ютерної програми, яка найкраще підійде йому
за певними характеристиками.
Наразі, багато розробників пропонують свою продукцію: деякі з них на
ринку вже багато років, а інші тільки починають просувати своє програмне
забезпечення.
Тому кількість пропозицій 3D програм для діяльності
архітектора дуже різноманітна.
На сьогоднішній день комп'ютер для архітектора перетворився в один з
провідних інструментів творчості. Він стає ефективним помічником у створенні
архітектурних та дизайнерських проєктів. Комп'ютер звільняє людину від
рутинної механічної роботи та дозволяє в повній мірі розкрити свій творчий
потенціал. Важливо відзначити, що 3D-моделювання будівель, споруд,
приміщень, пам'ятників та інших об'єктів допомагає швидше донести ідеї до
замовника і вносити корективи на будь-якій стадії проєкту.
В архітектурній практиці, в основному, використовуються такі
комп'ютерні програми, як AutoCAD, 3dsMAX, Revit та інші. Основне
призначення AutoCAD - створення окремих креслень і автоматизація за
допомогою додатків графічних побудов об'єктів, що виникають в двомірній
роботі при виконанні проекцій і в тривимірному проєктуванні.
Також, особливе місце в творчому процесі займає програма 3dsMAX технологія проєктування, імітація звичайного тривимірного простору. Головна
мета - створення і редагування 3D графіки. Вона візуалізує об'єкт та дає більш
повне уявлення про нього за рахунок можливості створення фотореалістичного
зображення та механізму якісної деталізації кожного об'єкта.
Revit відноситься до програм, за допомогою яких здійснюється BIM
проєктування. Це дозволяє не тільки проєктувати і моделювати будівлю, а й
координувати роботу всіх участників проєкту за всіма розділами робочої
документації.
Отже, комп'ютер став ефективним помічником у діяльності архітектора.
Комп'ютерна технологія докорінно змінила саму специфіку творчого процесу, а
комп'ютерне моделювання стало невід'ємним способом мислення архітектора.
Список використаних джерел:
1. Чёрная К.С. Компьютерное моделирование – это новый образ мышления архитектора.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://marhi.ru/AMIT/2010/2kvart10/Chernaya/Article.php
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ В
АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ
Житлові утворення – це невід'ємна частина будь-якого населеного пункту.
До таких утворень відносяться: групи житлових будинків і квартали, житлові
райони і мікрорайони, які формуються в комплексне житлове середовище з
усіма необхідними функціями.
В останні роки Марокко стало свідком феномена будівництва нових міст в
країні, які були створені поруч з найбільш важливими і густонаселеними
містами такими як Касабланка, Рабат, Марракеш і Танжер.
Нові міста в Марокко були спроєктовані для задоволення потреб
соціального класу в житлі, що відповідає їх доходам і потребам. Ще в 2004 році
Міністерство житлового забезпечення та будівництва Марокко запустило
програму зі створення нових міських структур шляхом створення п'ятнадцяти
нових міст із загальною площею близько 5000 га. До 2020 року цим проєктом
передбачено розміщення близько одного мільйона осіб з наданням всієї
необхідної інфраструктури і послуг для комфортного проживання.
З іншого боку, постійно збільшується потік жителів з сільської місцевості
у великі міста, що призводить до прискореного поширенню процесу урбанізації
в Марокко і, отже, до появи багатьох негативних факторів, одним з яких є
надмірна міграція із сільської місцевості в місто. Зростання міста за рахунок
припливу сільського населення – це природний процес, але місто має бути до
цього готовим з багатьох аспектів: робочі місця, житло, соціальна і транспортна
інфраструктура тощо.
Наприклад, першим новим містом, яке з'явилося в Марокко в 2004 році,
стало місто Тамансур, основним завданням якого було послабити тиск на місто
Марракеш, де попит на житло зростає з кожним роком. Передбачено різні
категорії житла, а промислова зона нового міста Тамансур становить близько
300 гектарів, і на цій території чиновники прагнули надати безліч робочих місць
для жителів. Пізніше, недалеко від Рабату, було засновано місто Тамесна, яке, в
свою чергу, прагнуло розвантажити столицю і надати соціальне житло. У Катарі
з 2006 року будується місто Лусаїл, яке має стати економічною столицею
країни. В ньому враховані принципи комплексного підходу з особливою увагою
до оточуючого природного середовища. А в 2015 році у Єгипті презентували
проєкт нового міста з ультрасучасними, «розумними» технологіями
та висотними будівлями, яке повинно взяти на себе роль нової столиці.
Проєктування і будівництво нових житлових утворень в арабських
країнах ведеться дуже активно. Питання житла для різних категорій населення і
сьогодні залишається актуальним, тому поява нових житлових утворень – це
спосіб підвищення якості життя як для великих міст, так і приміської території.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ. ПРИКЛАДИ УКРАЇНИ
Згідно останнім тенденціям, архітектура тісно пов'язується з навколишнім
середовищем. А у зв’язку з природними та ноосферними проблемами виникає
ситуація екологічного забруднення міст.
Актуальність даної теми у тому, що зі зменшенням земельних ресурсів
людина може утворювати додаткове джерело зеленого простору. Зелені дахи
перетворюються з елітарної й малодоступної технології на більш поширену
практику у міському просторі. Парки на дахах облаштовують в усьому світі не
лише у приватних віллах й котеджах, а й на торговельних й офісних центрах,
покинутих промзонах й інших міських будівлях.
«Зелені дахи» відповідають екологічним викликам сучасності,
прикрашають місто, суттєво скорочують витрати електроенергії і являються
гарними теплоізоляторами. Крім того, зелень на дахах очищує повітря й вбирає
дощові опади, розвантажуючи тим самим міську дренажну систему.
На відміну від більш успішних західних сусідів, в Україні технологія
«зелених дахів» ще не досягла великих масштабів. Тим не менше, у Києві
з’являються арт-кластери (арт-завод ПЛАТФОРМА, G13), а також цілі
торгівельні центри, які б могли оживити громадські простори садами на
покрівлі.
В Україні вже є яскраві приклади «зелених дахів». Дах Вілла Олімпія у
Дніпрі. Замовника пригнічував вид з вікна на розпечений бетон і він попросив
зробити візуалізацію для кожного сезону. «Зелений дах» торгівельного центру
у Дніпрі «Каскад Плаза». ZinCo використовує легкий органічний субтрат,
завтовшки 1 м, крім того такий дах дозволяє заощаджувати на внутрішніх
ресурсах й опаленні. Ще один приклад – зелена покрівля приватних будинків.
Замовники звертаються з двома проблемами: дуже щільна забудова і
відсутність ділянки біля будівлі.
У Києві, Харкові та інших великих містах України є безліч площ, у тому
числі серед промислових об’єктів, де можна створювати громадські простори,
робити їх зручними і комфортними для використання. Один зі шляхів –
облаштування «зеленого даху». Не зважаючи на те, що це недешева технологія,
у перспективі таке рішення стає економічно вигідним.
Можна зробити висновок, що проектування зелених дахів є актуальною
темою на даний час, воно розвивається і дає можливість створення нової
концепції в архітектурі і покрашення екологічної ситуації в країні.
Список використаних джерел:
1. Тітова Н. П. Сади на дахах. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 112 с.
2. Green Roofs for Healthy Cities. [Електронний ресурс] –
https://greenroofs.org/
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
Спорт - це невід'ємна частина життя практично будь-якої людини.
Мережа фізкультурно-спортивних споруд вважається найскладнішою,
різноманітною серед всіх інших систем обслуговування населення. Вона
входить складовою частиною в усі структурні елементи населених місць, від
самих початкових ступенів (найпростіші прибудинкові майданчики,
приміщення для оздоровчих занять, вбудовані в перші поверхи житлових
будинків) до найбільших загальноміських і заміських споруд, олімпійських
комплексів). Найважливіша роль фізичної культури в розвинених країнах в
даний час високо оцінена як урядами, так і самим суспільством. Розроблено
масштабні програми по стимулюванню розвитку фізичної культури, спорту і
здорового способу життя. Здійснюються також і програми створення
фізкультурно-спортивних споруд для цих занять.
Сучасний спорт, виконуючи численні соціальні функції, стає
поліфункціональним і багатовимірним. Протягом останніх десятиліть внесли
значну ясність у правила спорту і спортивних ігор, в їх цільове призначення.
Фізична культура і спортивні ігри, змагання на встановлення рекордів,
лікувальна фізкультура і гімнастика - висувають певні вимоги до будівництва
та обладнання призначених для них споруд. Завдання архітекторів полягає в
тому, щоб знайти на цій основі такі рішення, які відповідали б новій високої
мети спорту - гармонійному розвитку фізичних і духовних сил людини.
В даний час зростання кількості і поява нових оригінальних спортивних
комплексів в нашій країні не вирішує проблему зайнятості населення спортом,
немає чітко обґрунтованої стратегії у виборі оптимальних об'ємнопланувальних
структур відповідають сучасним вимогам і забезпечують їх розвиток в
майбутньому. У той же час до теперішнього часу недостатньо вивченими
залишаються аспекти найбільш оптимальної комплексної організації об'ємнопланувальних
і
архітектурно-середовищних
характеристик
багатофункціональних спортивних комплексів.
Викладені актуальність і стан вивченості обраної теми свідчить про
необхідність здійснення теоретичного дослідження, що виявляє основні
прийоми формування спортивно-розважальних комплексів, визначення новацій
і основних тенденцій в проектуванні даних об'єктів, а також розробці
пропозицій щодо їх перспективного проектування.
Список використаних джерел:
1. Чайнова Л.Д. Качество жизни эргономика развития. /Труды ВНИИТЭ. Серия «Качество
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВИСОТНИХ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА
ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА
Протягом всієї історії цивілізації людина була у пошуках вдалої системи
функціонування житлового середовища. Починаючи з часів до нашої ери, коли
перші поселення людей з'явилися близько місць полювання та водопоїв і
продовжуючи до сьогоднішнього дня, коли невеликі поселення витіснили
міста-мільйонники, а рівень комфорту, по більшому, встановлюється сучасним
науково-технічним прогресом. З початку ХХ ст. вчені, філософи, письменники
та аналітики різноманітних напрямів передбачали серйозні трансформації
суспільства та його свідомості в зв'язку з дуже швидким науково-технічним
розвитком цивілізації. Інформаційне суспільство, яке прийшло на заміну
індустріальному, швидкими темпами витісняє звичну функціональну систему
сучасних міст, яка конфліктує з рівнем розвитку технологій на сьогоднішній
день. Поява низки нових сфер обслуговування, оптимізація та автоматизація
багатьох виробничих процесів призвели до швидкого старіння існуючих правил
організації робочих місць та потреб людини. Стрімкий ріст технології також не
міг обійти стороною і людину, яка повинна поспівати за таким розвитком
щоденно. Як наслідок, свідомість людини переживає великий стрес. Що в свою
чергу не може не вплинути на психологічне та фізичне здоров'я людини. Так, у
20-ті роки ХХ століття по всьому світу починаються перші спроби реалізації
нових підходів у проектуванні, які б дозволили вирішити основні
вищеперераховані проблеми. У прагненні вдосконалити житлову середу міста
з'являються перші проекти “оптимізованого” житла, у якому би найбільш повно
реалізувались потреби людини у комфортному робочому місці, відпочинку,
обслуговуванні та постійному проживанні. На сьогоднішній день такі пошуки
призвели до проектування та будівництва так званих “міст у місті” багатофункціональних житлових комплексів, які намагаються охопити
максимальний спектр потреб людини.
Список використаних джерел:
1. Стресс в большом городе. Електронні дані. URL: https://cutt.ly/ERiNpFJ (дата
звернення: 01.10.21)
2. МФЖК. Електронні дані. URL: http://arch-usaaa-mag.blogspot.com/2013/02/blogpost.html (дата звернення 01.10.21)
3.
О
гуманизации
архитектуры.
Електронні
дані.
URL:
149

https://architect.dovidnyk.info/index.php/home/zamyetkioprostranstvyennojiestyetichyeskojsushnos
tiarhityektury/19-o_gumanizacii_arhityektury (дата звернення: 02.10.21)

Oussama Ighazran
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
Head: PhD in Arch, Associate Prof. A. V. Vesna
COMPUTATIONAL DESIGN IN THE ARCHITECTURE OF THE XXI
CENTURY
Today’s architects have access to many tools allowing them to create designs
that are almost impossible to think of or sketch, and allowing them to focus on the art
instead of the means to get there. Many, however, stick to tradition and avoid the
lasted technological innovations, all but ensuring their own demise(doom).
Parametric design is a process based on algorithmic thinking that allows the
expression of parameters and rules that, together, define, encode and clarify the
relationship between design intent and design response.
The concept and use of the term again predated the feasibility of using
actual computational processes, and appears to have originated from the Italian
architect Luigi Moretti in the 1940s when he coined the term ‘Architettura
Parametrica’. However, by 1960, with the aid of a 610 IBM computer, he was able to
exhibit models of parametrically designed stadia – Progetti di strutture. per lo sport e
lo spettacolo – at the XII Triennale di Milano.
Due to the computation factor of parametric design, it consumes less time and
makes it easier to cope with complex issues during the process. Parametric architects
know about parameters such as site context, environmental factors, user interface,
and program to material technology and manufacturing. Parametric design is always
evolving, so there is room to adapt to contemporary technology.
Architects have control over cost of the project due to the parameters that are
taken into account and control the design process. In addition, it benefits the clients
by the closely monitoring of the economy of the design. It also minimizes the risks
associated with the process, by integrating a lot of information and parameters into a
single platform.
Due to the latest advances in technological capacities of tools of parametric
design methods have enabled architects to enhance the design process and the end
result, either by making it more efficient or by expanding its conceptual boundaries.
List of references
1. Computational design in architecture: Defining parametric, generative, and algorithmic design
[Article].
URL:
https://www.researchgate.net/publication/338783137_Computational_design_in_architecture_Defin
ing_parametric_generative_and_algorithmic_design
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НОВІТНІ САДИ ТА ПАРКИ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Благоустрій ХХІ століття в умовах тривожної екологічної ситуації
вимагає переосмислення ролі ландшафтних просторів у містах і промислових
зонах з покладанням на них функції біологічного фільтра для очищення
повітря, ґрунту, водойм.
Актуальним стає формування інноваційних паркових комплексів, що
виконують освітню, науково-експериментальну, комерційну, рекреаційну та
просвітницьку функції. Основною спрямованістю таких місць є наукомісткі
технології, зокрема екологія та енергозбереження [1, С. 91-97].
Метою цієї роботи є аналіз сучасних тенденцій у сфері ландшафтної
архітектури. Розглянувши приклади і способи впровадження наукових
розробок у архітектурно-ландшафтне середовища, зокрема у відкриті
громадські міські простори садів та парків, надати оцінку їх майбутнім шляхам
розвитку.
Можна виділити ряд основних тенденцій розвитку ландшафтної
архітектури за допомогою інноваційних технологій:
- екологізація садово-паркових об'єктів;
- інтерактивність;
- доповнення штучного ландшафту природними елементами, геопластика;
- створення штучних садово-паркових просторів на даху споруд або в
інтер'єрах, натуро центризм;
- розробка озеленених територій спеціального призначення (виставкові,
спортивні, меморіальні комплекси, аквапарки; монофункціональні, тематичні
сади і парки);
- використання можливостей традиційних і нових матеріалів;
- створення нових типів об'єктів ландшафтної архітектури (бізнес-парки,
сади виробничих підприємств);
- розвиток теорії «атракціону» [2, С. 123-161].
Дослідження сучасних міських ландшафтів та аналіз практичного досвіду
сучасних ландшафтних архітекторів, проведений в рамках роботи, дозволили
виявити основні напрямки та тенденції розвитку ландшафтної архітектури, в
основі яких лежить екологічний підхід до проектування, спрямований на
стабілізацію екологічної ситуації.
Список використаних джерел:
1. Кирпикова К.С. Принципы архитектурно-ландшафтной организации городского
инновационного экологического наукопарка в прибрежной зоне//Новые идеи нового века:
материалы международной научной конференции
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ЛАНДШАФТНИЙ УРБАНІЗМ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ
ДЕГРАДОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ
Науково доведено, що у людини є потреба у природному просторі. У
місті, особливо великому, не завжди вдається задовольнити таку потребу, тому
у містах виникає нерівність. Ілюструє таку ситуацію порівняння житлових
просторів з високим рівнем добробуту та промислового простору. Особливо
складною є деградована виробнича територія, тобто така, на якій не має місце
людська життєдіяльність, а лише занедбані виробничі потужності.
Актуальність дослідження - розвинені країни все частіше стають постіндустріальними, тобто такими, у яких сфера послуг складає більш ніж 50
відсотків ВВП. У таких країнах постає питання ревіталізації та реструктуризації
виробничих просторів.
Мета дослідження - з’ясувати, чи може ландшафтна архітектура бути
інструментом ревіталізації деградованих виробничих територій.
Об’єкт дослідження - урбанізовані території.
Предмет дослідження - відновлення виробничих деградованих
територій.
Над предметом комфорту проживання у великому місті почали
замислюватися ще у ХІХ ст. Ідея міста-саду Е. Говарда хоч і не зазнала широкої
реалізації, проте спонукала покоління урбаністів та архітекторів шукати кращі
рішення для створення максимально комфортного міського середовища для
всіх, незалежно від матеріального становища.
Сьогодні перед спеціалістами галузі постають нові завдання, що не мають
аналогів у історії. Цілком можливо, що у наступні десятиліття ландшафтні
архітектори матимуть справу частіше з занедбаними міськими територіями,
аніж з природним середовищем.
Список використаних джерел:
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
В условиях современной урбанизации с ее все возрастающей
интенсификацией производства, ухудшением экологического состояния
природной и городской среды формирование оздоровительно-оздоровительных
комплексов во всем цивилизованном мире, в том числе в Марокко, становится
особенно актуальным.
Рекреация («оздоровление») – это комплекс мероприятий по
оздоровлению, реализуемых с целью восстановления нормального здоровья и
работоспособности здорового, но уставшего человека.
Может рассматриваться как общее оздоровление населения, так и
оздоровление отдельных профессиональных групп, оздоровление индивида,
личности, организма. Поскольку человек обладает социальными и
психическими качествами, оздоровление может быть связано с проблемами
интеллекта, права, коммуникации, творчества.
Рекреация и туризм пересекаются: к рекреации относятся виды
деятельности, не связанные с переменой места жительства; туризм же — это
учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм.
Следовательно, зоной их пересечения являются все виды туризма, которые
направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, — дачный отдых,
паломничество, экотуризм
Во всех случаях реализация перечисленных выше видов деятельности
возможна исключительно в рамках создания многофункциональных
рекреационных комплексов, которые, обеспечивая столь широкие потребности
населения, в последние годы превращаются крупные структуры городского
типа – градоформирующие узлы постиндустриальных городов.
Для Марокко создание такого типа архитектурных объектов
представляется особенно целесообразным из-за наличия в стране
благоприятных природных, климатических, бальнеологических условий для
оздоровления как местного населения, так и приезжих со всего мира. А наличие
интересных памятников архитектуры, культуры, природы и политическая
стабильность обеспечивают развитие туризма.
Список використаних джерел:
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СТИЛЬОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ
САДІВ
В умовах сучасного світу з великою кількістю новітніх технологій,
сучасних технічних досягнень, у людини, що живе в єдиному ритмі з часом, все
сильніше відчувається прагнення до природного, прекрасного.
Існує безліч стилів і тем оформлення садів, але ще більш різноманітний
вибір рослин і матеріалів. Визначальними факторами при плануванні саду є:
клімат, грунт, навколишнє середовище і, звичайно функціональне призначення.
Розташування садів можуть бути різними. Їх можна розмістити в центрі
міста, на околиці або на певній території приватних домоволодінь, а так само
примикати до палацових ансамблів, офісно-ділових центрів, магазинів.
Серед видів задів розрізняють: їстівний сад, сад на даху та сад-музей.
«Їстівний сад» - найпростіший вид, тут висаджено плодово - ягідні дерева
та чагарники, а так же город. Головна їх роль - отримання високого врожаю
овочів і фруктів для вживання в їжу.
У густонаселених містах, великих мегаполісах архітектори і дизайнери
вирішили створити зелені сади на даху з метою екології та естетики як окремої
будівлі, так і міста в цілому. Цікавим прикладом є самий найбільший в Європі
сад на даху варшавської бібліотеки, створений в 2000 році. Його особливість єдине різнорівневий простір для відпочинку.
Сад-музей має два різновиди:
а) сад що примикає до музею, може мати свої національні особливості.
Приклад, музей «Сад 8/10» розташований в Китаї у місті Шанхай виконаний в
місцевих китайських традиціях з композиціями з каменів.
б) Сад, в якому розміщені екзотичні або рідкісні сорти рослин, унікальні
камені та інші елементи природи. Наприклад, сад-музей «Дерево Дружби» в
Сочі, Росія.
Також сади розрізняють за стилями: італійський, японський, модерн,
голландський та сільський стиль.
Італійський стиль - варіація на тему регулярного стилю. Це невеликий
садок біля вілли або парк, оточений стіною або підстриженою живоплотом.
Японський сад став улюбленим стилем малого саду. Кожна деталь саду в
Японії має складний внутрішній сенс, а рослини специфічні лише для цієї
країни.
Стиль модерн, який відповідав лише в деяких особливостях архітектури
початку століття, відрізнявся простотою ліній і скульптурністю обсягів. Сад
трактувався як відкрита кімната, що примикає до будинку, сувора, позбавлена
будь-яких прикрас архітектури.
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Голландський сад має невеликі розміри. Центром його є добре
доглянутий газон, по його периметру висаджується миксбордер з квітів і
декоративно-листяних чагарників. Вздовж паркану - стрижена огорожа. Дерев в
саду не багато, але всі вони добре сформовані дорослі посадки. Відмінною
рисою голландського стилю є наявність атрибутів сільського життя - маленька
млин, колодязь, тачка з поставленими на неї квітами, садова скульптура.
Сільський стиль визначається близькістю до природи - будь то рілля або
ліс, море або озеро - і використанням простих, природних матеріалів і форм.
Текстура і колір складових елементів саду повторює матеріали, з яких
побудований будинок, - дерево, цегла або природний камінь, а може бути, і всі
вони разом, як матеріали навколишнього ландшафту. Велика кількість квітів
всіляких забарвлень - особливий шарм сільського саду.
На мою думку ця тема буде актуальна в нашому світі. Бо люди люблять
вишуканість, стиль, подачу, вивчення нового, саме з цього ця тема зацікавить
оточення, і долучить їх до використання краси в своєму саду. Так само, з огляду
на масове забруднення світу, вирубку лісів, ми можемо припустити що скоро
природі прийде кінець. Але з кожною озелененою ділянкою, ми будемо
озеленювати світ. Краще жити в красивих садах, ніж в зруйнованому світі.
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Секція 6 МІСТОБУДУВАННЯ ТА УРБАНІСТИКА
Арутюнян С. Г.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вигдорович О. В.
ПАЛЬМАНОВА - ПОЧАТОК НОВОГО ПРИНЦИПУ МІСТОБУДУВАННЯ
Актуальність даної теми, тісно пов’язана із
тенденціями і потребами сучасності в проектуванні
комфортного міста. Зразок міста епохи відро-дження Пальмонова, архітектора Вінченцо Скамоцці, може бути
гарним
прикладом
в
подальшому
розвитку
містобудування.
Проєкт міста, який в собі має за основу правильний
дев’ятикутник, несе раціональний метод розташування на
своїй площині транспортну розв’язку (дороги, вулиці);
житлову зону, яка організована у відповідності зі строгими геометричними
модулями і простягається в тісному зв'язку з укріпленим периметром; ці два
елементи являють собою ансамбль, де кожна будівельна робота пов'язана з
формою і функцією з військовими потребами.
«Це місто, яке оточене стінами, безперечно, є культурним свідченням,
розробленим у «Старому Світі» на початку 16 - го століття. Багато великих
міст, урбанізованих з культурною та економічною ідентичністю, зазнали
впливу держав, які пройшли військову конкуренцію…»1 - Лучано Ді Сорпа.
Але часи змінюються, а із ними потреби сучасних міст. Перед
проектувальниками постає нова мета - пристосовуватися. Саме це, не залишало
думки для утопістів створювати проекти міст майбутнього. Розглянемо один із,
нажаль, незавершених проєктів - місто Канберра, Уолтерра Гріффіна (проєкт
1912 р.).
Малюнки майбутньої столиці показали, що це
буде
новий тип австралійського містобудівного плану, в
якому будівлі, дороги і сади можуть працю-вати разом,
щоб створити мальовничий і придатний для життя
місто. Було сказано, що з усіх проектів, представлених
на конкурс, лише план Гріффіна продемонстрував
художнє розуміння містобудування. Це була проста, але
чудова концепція, викладена в привабливому
геометричному орнаменті, хитромудро розробленому на
основі топографії долини, з довгими, обсадженими
деревами проспектами і бульварами, інтегрованими в
долину Канберри.2
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Отже, проєкт Канберра, також як і Пальманова, втілила в собі
геометричну красу відцентрованого міста, із сполученням доріг, які з’єднують
інші частини міста в одну єдину систему. Логічне рішення для міста, який
виконує основну функцію столиці країни в якості резиденції уряду. Сила
дизайну Гріффіна також проявляється у здатності плану адаптуватися до
зростання та змін без втрати свого характеру і сенсу.
Список використаних джерел:
1. Luciano Di Sopra. Palmanova città fortezza / Luciano Di Sopra. – Milano, Electa: Aviani, 2014.
– 156 с. – (3).
2. Pegrum R. Walter Burley Griffin [Електронний ресурс] / Roger Pegrum – Режим доступу до
ресурсу: https://www.nca.gov.au/walter-burley-griffin.

Краєва Є.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вигдорович О.В.
ПОДОЛАННЯ СПЕКИ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА
Проблема: За даними C40 Cities[1], понад 970 міст до 2050 року зазнають
середнього підвищення літньої температури до стабільних 35 ° С.
Актуальність: Забудовані райони міст, із високими будівлями, утримують
високі температури в навколишньому середовищі, особливо проблематичні
«теплові острови ». Замість того, щоб вирішувати цю проблему за допомогою
кондиціонування повітря, яке виробляє ще більше викидів вуглецю, існує
природне рішення для зниження температури за рахунок потужності рослин.
1. ПРАВИЛО 20-20 щодо зниження температури в місті:
Екстер'єри більшості сучасних міських будівель складаються з термальної
маси, в яку входять такі матеріали, як метал і скло, які поглинають і
накопичують енергію сонця протягом дня, перш ніж випустити її в місто після
настання темряви. Коли більшість з цих будівель знаходяться в безпосередній
близькості один від одного, вони сприяють мікроклімату, який концентрує це
тепло. Це призводить до того, що температура штучно підвищується на 10-15
градусів над будівлею, викликаючи ефект «теплового острова». Дерева не
тільки додають зеленого кольору окрузі. Їх крони активно випаровують вологу,
охолоджуючи околиці на кілька градусів. Листя поглинають і фільтрують пил і
вихлопні гази. Парк по сусідству допоможе пережити спеку і полегшує життя
астматикам і людям з іншими захворюваннями.
1. Щоб дорожнє полотно не плавилось і не руйнувалося від спеки в ЛосАнжелосі дали наказ пофарбувати дороги спеціальним розчином, схожим на
фарбу. Він охолоджує дорогу і відштовхує промені.
2. Ставки, басейни і фонтани використовуються для охолодження міст з
давніх часів, вода випаровується, зволожуючи і освіжаючи повітря. Цей спосіб
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порятунку від спеки актуальний і сьогодні. Багато міст встановлюють
розбризкувачі, які допомагають легше переносити спеку.
3. Передбачається створення вентиляційних коридорів. Широкі вулиці з
деревами, які перетинають місто наскрізь, допомагають провітрювати місто
ночами.
Висновки: Отож, потрібно займатись питанням зниження температур у
містах для комфортного існування людей.
Список використаних джерел:
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.c40.org/
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kfund-media.com/ru/3-sposoba-borby-szharoj-v-gorode/

Кушнір М.В., А-34
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вигдорович О. В.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІСТ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Актуальність роботи: Місто стає причиною деградації навколишнього
середовища, тому ця робота є досить актуальною в наш час.
Мета: Розглянути екологічні проблеми сучасних міст та знайти рішення.
Міста складають 80% усіх викидів в атмосферу і ¾ глобального об’єму
забруднення. Щороку всі міста світу виробляють до 3 мільярдів тонн твердих
відходів, а забруднювальний вплив простежується і на відстані 50 кілометрів
навколо. Відповідно до цього вони змінюють природне середовище тим самим
формуючи антропогенний ландшафт великих територій. Основними джерелами
забруднення міського середовища є автотранспорт, побутові відходи(зокрема,
проблема їх утилізації), промислові підприємства.
Важливою проблемою всіх великих міст є зростаюча кількість
автомобільного навантаження, все це призводить до сильної загазованості міст
та підвищеним рівнем шуму. Розв’язання проблеми можливе завдяки
скороченню кількості автомобілів на вулицях, формуванню міського автопарку
більш дружнього до природного середовища, також боротьбі с заторами
внаслідок грамотної розводки автомобільних шляхів.
Традиційний підхід до рішення питання утилізації відходів реалізується
коштом облаштування сміттєвих звалищ, що зменшує шкідливий вплив.
Сучасний погляд полягає в тому, що набагато ефективніше контролювати те,
що потрапляє на звалище, фактично мова йде про управління сміттям.
Використання відходів частково вирішує проблему, як і забруднення міст, так й
енергозабезпечення.
Можливі два шляхи зменшення викидів промислових підприємств:
модернізація виробництва в сторону зменшення впливу на екологію та
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концентрація виробничих потужностей за межами міста. Другий варіант є
гіршим, завдяки сумуванню викидів, тому перш за все потрібно порахувати
весь шкідливий вплив заздалегідь та упевнитись, що вони в межах норми.
У висновку слід зазначити, що безпечне навколишнє середовище
насамперед залежить від того чи зможемо ми перетворити міста на центри
стійкого розвитку і природною частиною екосистеми.
Список використаних джерел:
1. Захист довкілля в умовах зростаючого техногенного навантаження на природу: Навч.
Посіб./О. М. Царенко, Г.М.Олійник.-Суми: Слобожанщина,2002.-159 с.
2. Франчук Г.М., Ісаєнко В.М. Урбоекологія.-К.:НАУ,-2003.- 136с.

Тимченко Д. Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вигдорович О. В.
РОЛЬ НАБЕРЕЖНОЇ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
ХАРКОВА
Природні водойми ‒ річки, озера, морське узбережжя – мають велике
значення для розвитку населених пунктів з моменту їх виникнення.
Взаємозв’язок міста і водойми формує структуру поселення, визначає його
характер. Розвиток набережних належить до найважливіших завдань сучасного
міського ландшафту. У наш час приділяється значна увага відновленню,
реконструкції та ревіталізації міських набережних, портів і зон навколо водойм,
якості їх архітектурно-просторової організації. Для кожного міста, що володіє
унікальною природною основою, зв’язок з водним простором визначав і
визначає історичний процес і закономірності розвитку, структуру і
архітектурний вигляд, культурні традиції і уклад життя, типологію і статус
міських просторів.
Метою роботи є розробка моделі комплексного формування стійкої
інфраструктури прибережних територій і пропозиції по її реалізації на прикладі
перспективних ділянок.
Об’єктом дослідження є архітектурно-ландшафтне середовище
прибережних територій річок Харкова, які володіють потенціалом
містобудівного розвитку.
Предметом
дослідження
–
методи
комплексної
організації
інфраструктури прибережних територій, як фактор сталого розвитку міського
середовища.
Найважливішим фактором сталого розвитку та якісного вдосконалення
міського середовища є комплексний підхід до формування інфраструктури
прибережних територій. Необхідною складовою стратегії соціальноекономічного та містобудівного розвитку Харкова має стати збалансована
організація та поліпшення якості інфраструктури берегових територій річок
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Лопань та Харків. Під інфраструктурою розуміється сукупність
функціональних, архітектурних, ландшафтних складових і елементів
облаштування прибережних територій, які забезпечують стійкість розвитку
локальних ділянок території міста і в цілому – містобудівної системи.
Список використаних джерел:
1. П.Белкин, А. Н. Городской ландшафт / А. Н. Белкин. М.: Высш. шк., 1987. - 109 с.
2. Н.Большаков, А. Г. Проектирование городской набережной.: учебное пособие / А. Г.
Большаков. Иркутск.: Изд-во ИрГТУ, 2009. - 120 с.
3. Глазычев, В. JI. Городская среда: Технология развития: настол. кн. / Акад. гор. среды;
подгот. В. JL Глазычев и др. М.: Ладья, 1995. -239 с.
4. Денисов, M Ф. Набережная важный фасад города / М. Ф. Денисов. - М.: Знание, 1981. - 64
с.

Арутюнов В.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц., Вигдорович О.В.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ (НА
ПРИКЛАДІ М. СЛАВ’ЯНСЬКА)
Проблема. Організація оздоровлення та відпочинку населення неможлива
без утворення рекреаційно-оздоровчих комплексів. Їх розвиток має досить
тривалі історичні традиції. У зв'язку з цим, виникає необхідність у системних
знаннях що до основ організації рекреаційно-оздоровчої галузі туризму.
Актуальність. На сучасному етапі рекреаційні комплекси України не
відповідають міжнародним вимогам, далекі від досконалості, а сама
рекреаційна галузь потребує аналізу існуючих проблем, що гальмують її
розвиток, та встановлення можливих перспектив розвитку.
Новизна дослідження пов'язана з потребою створення науковообґрунтованих принципів архітектурного-просторової організації туристичних
об'єктів обслуговування рекреаційної спрямованості в нових соціальноекономічних умовах побудови постіндустріального суспільства на 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.
Вклад автора. Визначено, що зростає особливий інтерес мандрівників
своєї і зарубіжних країн до історико-культурної спадщини з її самобутніми
традиціями, фольклором і національно-художніми особливостями, що належать
до пріоритетних факторів розвитку туризму в країні. Величезний потенціал не
тільки культурних, а й рекреаційних ресурсів країни, разом з розвитком
сприятливих соціально- економічних умов, формує передумови, специфіку і
динаміку розвитку рекреаційного туризму.
Висновки. Рекреаційна галузь туризму має ознаки самостійного об'єкта:
спеціалізовану матеріально-технічну базу; специфічні природно-антропогенні
ресурси; унікальне продукування послуг і власної технології обслуговування;
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формування принципово нової схеми міжгалузевого і територіального
управління; суспільну значимість, в тому числі економічну, соціальну,
екологічну і політичну. Практично рекреаційний туризм є відправною точкою
формування міжгалузевих багатофункціональних рекреаційних комплексів,
складовими яких є окремі підприємства, заклади та організації різних сфер
економіки.
Список використаних джерел:
1. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навчальний
посібник / С.М. Лінда. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська
політехніка", 2010. – 611 с.
2. Lenyl P. Design handbook for cultural centres / P. Lenyl. – Bratislava.: Stanica, 2014. – 267с.

Петрушенко Я.І., А-32
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: канд. арх., доц. Вигдорович О.В.
АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ “ШТУЧНОЇ ПРИРОДИ” НА ПРИКЛАДІ
ПАРКА ШЕВЧЕНКА
Сучасне міське середовище є епіцентром високого трафіку та швидкого
способу життя, що спричиняє нервову та емоційну напругу. Внутрішнього
спокою людина намагається досягти через споглядання різних природних
об'єктів, шляхом відвідування парків, скверів та бульварів.
Протягом всього свого існування люди прагнули структурувати природне
середовище, особливо у межах міста, задля створення абсолютно зрозумілого,
комфортного простору, таким чином у наш час сформувалося визначення
«штучна природа». Одним із, відносно, нещодавно реконструйованих об'єктів,
що втілює у собі дану мету, є парк Шевченка у центрі Харкова.
За мету даної роботи ми взяли прагнення дослідити історію парка
Шевченка, аспектів та прийомів створення «штучної природи» після
реконструкції.
Ця робота є актуальною, адже відносно нещодавно, даний об'єкт був
реставрований та поліпшений задля комфорту відвідувачів.
Об'єктом дослідження є аспекти формування та існування «штучної
природи».
За предмет дослідження було взято харківський парк Т. Г. Шевченка.
Парк Шевченка - міський парк у центрі Харкова, розташований у
Нагірному історичному районі й Шевченківському адміністративному, між
Сумською і Клочківській вулицями й площею Свободи й Римарській.
Історія парку починається ще в 1804 році, створений в вже існуючому
дубовому гаю, який тоді перебував на околиці міста, розділився на дві частини
- верхня стала ландшафтним парком, а нижня - ботанічним садом..
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Сучасна реконструкція парку Шевченка почалася у 2011 році, а у 2019
році об'єкт зазнав великих змін, отримавши свій сучасний вигляд. З'явилося
кілька водойомів, новий фонтан, були заново відбудовані сходи, які серед
мешканців отримали назву «Каскад».
На прикладі даного парку представлена основна концепція “штучної
природи” - набір логічних узагальнень фактів. Вона зображає не просто три
форми природних інтерпретацій (Свідоцтво, Наслідування, Зіставлення), а, по
суті, три рівні освоєння міської дійсності (констатація, копіювання,
абстрагування).
Отже, проведене дослідження є спробою виявити риси “штучної
природи” на території парка Шевченка. Вони пов'язані в першу чергу з високим
рівнем урбанізації та техніцизму і, як наслідок, з розвитком штучної культури й
природи у паркових зонах.
Список використаних джерел:
1. Горохов В.А. Зеленая природа города: уч. пособие для ВУЗов М.: 2003. -528с.
2. Косицкий Я.В. Архитектурно-планировочное развитие городов. Курс лекций. -М.:
Архитектура-С, 2005, 645с., ил.
3. Ландшафтный дизайн. Словарь терминов / под ред. Вергунова А.П. М.: МАрхИ, 2001.117с.

162

Секція 7 ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ В 3D
МОДЕЛЮВАННІ
Кузуб Ю.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н., доцент Герасименко В.В.
ВИКОРИСТАННЯ СТАДІЙ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ В AUTODESK REVIT
Дослідження використання стадій та вміння користуватися цим
інструментом програмного забезпечення Autodesk Revit є важливим і
актуальним, бо прогнозування різноманітних варіантів розвитку обставин на
різних етапах, стадіях, проекту є однією з основних частин його проробки.
Точний аналіз, концентрація на певних об’єктах, розбивка усього будівництва
на етапи за часом та дуже простий інтерфейс – роблять функцію «Стадии»
незамінною при проектуванні споруд.
Будівельники, електрики, сантехніки, дизайнери, озеленювачі та інші
фахівці , пов’язані з проектом, виконують роботу у різні проміжки часу та
напряму залежать один від одного. Виконати роботу в програмному
забезпеченні Autodesk Revit без проблем, та не створюючи перешкод іншим,
допомагають стадії.
Стадії проекту дозволяють нам працювати з об’єктами, які були
побудовані у конкретний проміжок часу, не чіпаючи, об’єкти, які з’явились
раніше, чи пізніше. Проектувальник може самостійно створювати або видаляти
стадії, додавати в них певні об’єкти та прибирати. За допомогою Фильтра
стадий ми можемо маркувати елементи на такі 4 категорії: «Новые»,
«Существующие», «Снесенные» та «Временные». Можна змінювати те, що
відображається на виді чи плані за допомогою стандартних 8 фільтрів: «Нет»,
«Показать все», «Показать полностью», «Показ сноса + новой», «Показать
новую», «Показ предыдущей + сноса», «Показ предыдущей + новой», «Показ
предыдущей стадии».
Всередині стадії можна змінювати категорію елемента.
Кожна з
категорій має своє позначення на планах та видах, та виконує різні функції. За
допомогою категорії ми можемо обрати якого кольору будуть елементи і яким
типом ліній вони будуть позначатись на конкретній стадії, чи можна буде з
ними взаємодіяти, та як вони будуть виглядати на наступній стадії проекту.
Таким чином можна зробити висновок ,що, Стадии та Фильтр стадий є
дуже корисними функціями в Autodesk Revit, які значно полегшують та
пришвидшують роботу над проектом цілої низки спеціалістів, завдяки розбивці
проекту на часові проміжки.
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Байбуз В.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури.
Керівник: к.т.н. ,доцент Герасименко В.В.
АРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ В REVIT
У наш час кожен день будуються тисячі нових споруд. Усі вони мають
різні призначення, тому одне з перших питань, це з якого матеріалу буде ця
будівля. Найбільш ефективним матеріалом у наш час є залізобетон. Сьогодні,
проектування залізобетонних конструкцій стало набагато легше, бо з’явилися
програми як Autodesk Revit, які дозволяють автоматизувати більшість процесів,
що значно економить час та сили.
Revit надає широкий функціонал, для роботи з арматурою, побудова
арматурних сіток, маркування елементів, створення специфікацій та
експлікацій.
Усі
ці
задачі,
вирішують
в
автоматичному,
або
напівавтоматичному режимі, значно прискорюючи процес виконання креслень.
При проектуванні залізобетонних конструкцій ведеться робота з дуже
великою кількістю елементів, різна арматура, хомути, затяжки і т.д. Виконуючи
ці креслення на папері, треба було дуже уважно відстежувати кожен елемент, їх
розташування та розміри, за усім стежить людина, але через втому та інші
причини кожен може допустити маленьку помилку, яка в результаті може
призвести до великих наслідків. Виконуючи туж саму роботу в Autodesk Revit,
є можливості набагато полегшити процес проектування, наприклад, за декілька
секунд створити будь яку кількість елементів різних форм, задати розміри,
розташувати їх та при необхідності видалити. Є можливість змінювати
масштаб, швидко задавати розміри і змінювати рівень деталізації. Усе це
робить роботу в Revit набагато легшою та зручнішою.
Значно прискорюється процес створення розрізів, бо усе що треба, задати
площину перерізу і програма сама все зробить, залишиться лише його
оформити.
Після виконання армування не треба розраховувати затрати сталі, робити
специфікацію, та відомість деталей, усе це Autodesk Revit робить автоматично,
треба лише в диспетчері проекту обрати необхідний розділ.
Це не всі можливості які дає Autodesk Revit, але на наведених прикладах
можна зрозуміти, що використання цієї програми значно полегшує процес
проектування, що є, безумовно, великим плюсом. Але це лише програма яка
працює за заданим алгоритмом, тому у деяких випадках вона може допускати
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помилки, що робить використання Revit без великої бази знань не дуже
ефективним.
Таким чином можна зробити висновок, що Autodesk Revit не зможе
виконати усю роботу самостійно, але набагато прискорить та покращить процес
проектування.
Список використаних джерел:
1. Железобетонные конструкции и
http://bse.sci-lib.com/article106841.html
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ресурс],-Режим доступу:

Кошель Д.О.
Харківський національній університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н., доцент Герасименко В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ
ПОКРИТТЯ В REVIT
Сучасні архітектори добре знайомі з перевагами використання BIMмоделі в роботі над проектом і випуску проектної документації. Але на стадії
створення архітектурної концепції часто спостерігається зовсім інша картина НЕ створюється загальна BIM-модель, а створюються окремі 3D моделі і
креслення, і розрахунки по ним ведуться буквально вручну і дуже приблизно.
Ускладнює ситуацію те, що створення та затвердження концепції - це
процес, що вимагає пропозиції декількох варіантів одного і того ж проекту, і
внесення кардинальних змін. Пов'язати між собою всі загальні види, креслення
і розрахунки, зроблені в різних програмах, стає дуже складно. Ідеальним
рішенням для цього може бути не тільки потужний інструмент для втілення
архітектурних ідей і їх візуалізації, а й інструмент створення 2D креслень і
підрахунку ТЕПов.
Концептуальні форми - інструмент, який дозволяє створити будь-який
по складності обсяг майбутньої будівлі і розділити на рівні ґрунтуючись на
двох або більш криволінійних основ для утворення плоскої поверхні.
Далі на основі "форми" можна автоматично побудувати огороджувальні
конструкції для додання реалістичного вигляду. Головною відмінністю від 3D
редакторів є побудова конструкцій, пов'язаних з формою, перевага даного
проектування полягає в ефективній швидкості виробництва та зручності змін
різних характеристик. Конструкції заново перебудовуються, зберігаючи свої
параметри і настройки. Всі внесені коригування миттєво відображаються на
створених видах і специфікаціях, що в свою чергу прискорює роботу людини і
виробництво різних конструкцій замовнику.
При зміні обсягу "форми", створені в проекті додаткові елементи
залишаються на своїх місцях. Знаючи властивості та можливості інструментів,
можна створити абсолютно будь-яку форму.
Додатковою корисною особливістю є можливість параметризувати
елементи. Це сильно прискорює роботу при створенні обсягів з повторюваними
фігурами і дає додаткову можливість швидкого внесення змін до форми. Після
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багаторазових змін, модель залишається акуратною, так як змінені елементи не
коригуються заново вручну, а автоматично перебудовуються програмою і
виходять «як нові», але зберігають настройки матеріалів і значення параметрів
Revit. Наприклад, конструкція тих вітражів не розтягнеться при подовженні
будівлі, а перебудується з урахуванням заданих розмірів панелей - тобто
збільшиться їх кількість.
На підставі цієї системи ми створюємо аналітичну BIM-модель Revit, де
ми вже можемо підрахувати всі площі, а також їх процентні співвідношення. А
також швидко порахувати обсяг матеріалів для замовника. Яка вже передається
в розрахункову програму для подальших розрахунків навантажень, в’язів і
експлуатації споруди.
Підведемо підсумки:
Цінності та переваги використання інструменту Revit "Концептуальні
форми":
Прискорює процес зміни обсягу і приведення його до необхідних технікоекономічними показниками
Дозволяє створення декількох варіантів на основі однієї BIM-моделі
Спрощує процес побудови і зміни зовнішнього вигляду будівлі
Скорочує час на побудову BIM-моделі на наступних стадіях проекту
Список використаних джерел:
1. Концептуальне проектування в Revit [Електронний ресурс], - Режим доступу:
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Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: к.т.н.,доцент Герасименко В.В..
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ AUTODESK REVIT ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
Дослідження використання технологій Autodesk Revit для моделювання
металоконструкцій є дуже важливим, адже вони допомагають найпростішим
способом зробити, розрахунки матеріалів, побачити 3D модель проекту
поставивши його на місцевість та підготувати модель для подальших
розрахунків міцності конструкцій.
Якщо дивитися на панель управління Revit і вімкнути вкладинку
«Конструкции», то можна побачити різноманітні функії зв‘язані з
проектуванням металоконструкцій, а саме: «Балка», «Колонна», «Ферма»,
«Раскос», «Балочная система» тощо. Також, ми можемо підключати з‘єднання
металоконструкцій, використовуюючи спеціальні вузли, цей модуль повинен
бути завантажений із бібліотеки. Цю функцію можна використовувати за
допомогою функції «Соединение».
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У складовою колони є ряд додаткових параметрів для регулювання
положення і габаритів планок: крок планок, відстань до першої планки тощо.
Сімейства балок мають можливість відображення «в объеме» на
низькому рівні деталізації. Для використання слід включити параметр «Объем
на низкой детализации_ВКЛ» в «Свойствах экземпляра». Завдання для балок
центрів положення осі регулюється відповідним інструментом «Точки
выравнивания» (по центру тяжкості, по геометричного центру загального
габариту, по гранях і кожна кутова точка загального габариту) або у
властивостях елементу.
Важливим елементом металоконструкцій є ферми. Якщо в типі ферми не
задані профілі, то при створенні ферми, для поясів, розкосів і стійок
присвоюється сімейство «Каркас несущий», яке було завантажено в проекті
останнім.
Рекомендується відразу створювати потрібні типи ферм з
присвоєнням їм профілей, які потрібнібні для конструкції. Для профілей також
у параметрах типу ферм можна задавати кут повороту, для того щоб розгорнути
їх у потрібне положення.
Тут же можна задати марку сталі, привласнити даному типу маркування.
Вся ця інформація потім автоматично використовується в специфікаціях.
Таким чином можна зробити висновок , що Autodesk Revit вельми
зручний для моделювання металоконструкцій, він дозволяє значно скоротити
терміни виконання проекту, дає можливість досконало відобразити модель
проекту.
Список використаних джерел:
1. BIM и металлоконструкции: некоторые примеры [Електроний ресурс ],-Режим доступу:
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BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В МОСТОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ
В архітектурі і будівництві будівель і споруд наступним кроком в
проектуванні є перехід до 3D-моделювання конструкцій, а самим піком
інновацій в сфері проектування стало використання BIM-технологій.
Мета: відображення актуальності впровадження і використання BIMтехнологій в мостовому проектуванні.
Сьогодні компанії, що реалізують проекти доріг, мостів та інших об'єктів
транспортної інфраструктури, встають перед важкими завданнями. При будьякіих недоліках будівництва і помилках проектування, а також незапланованих
заздалегідь витратах, надлишку робочої сили і обладнання різко падає
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рентабельность і це може привести до небажаного результату. Помилки, що
допущені внаслідок неуважності робітників і проектувальників, можуть містити
неточні дані про рельєф, існуючу забудову та наявну інфраструктуру.
Застосування BIM-технологій як таких, що зменшують вірогідність помилок і
недоробок при проектуванні, може зіграти ключову роль в мостовому
проектуванні, загалом, як і в проектуванні взагалі.
Мостові конструкції складаються з достатнього великого числа
конструктивних елементів, а також включають в себе складні багаторівневі
розв'язки і тунелі. Отже, при проектуванні моста доцільно розробляти модель за
допомогою будівельного інформаційного моделювання. Крім того, ця
технологія особливо зручна в застосуванні якщо мова йде про масштабні
проекти. Також стає простішим виявити колізії ще на етапі проектування, коли
вся інформація закладається в одну модель і помилки «спливають на
поверхню». В результаті, проектувальнику легше працювати з проектом і
збільшується можливість якісно підготувати проектну документацію. Уже
внаслідок цього знижуються терміни реалізації проекту, що в будівництві
мостів дуже цінно.
Висновок: використання BIM-моделювання при дорожньо-мостовому
будівництві дозволяє істотно економити час працюючих фахівців і грошові
кошти, так як дає можливість спроектувати і заздалегідь протестувати
працездатність всіх інженерних рішень і концепцій ще до початку процесу
будівництва.
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ВИКОРИСТАННЯ 3-D ДРУКУ В АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ
Дослідження використання 3-D друку в архітектурі та виявлення
основних недоліків та переваг цього способу сучасного будівництва є
надзвичайно важливим, адже відповідно до сучасної ери технологій, необхідно
розробляти та вміти користуватися новими приладами нашого суспільства.
Економія матеріальних і часових ресурсів, оперативне і точне створення
складних архітектурних форм запроектованої будівлі - все це допомагає
аддитивним технологіям знайти своє місце на будівельному майданчику.
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3-D друк є новизною як в нашій країні, так і в інших, хоча користується
досить великою популярністю. Першими будівельний друк почали
використовувати інженери з Китаю, США, Великобританії, Нідерландів і
деяких інших країн. В Україні 3-D друк з’явився приблизно в 2008 році ,проте
зараз вже є невід’ємною складовою життя деяких людей.
За останні декілька років 3-D друк перейшов на новий рівень, що
дозволило використовувати його в галузі архітектури та будівництва завдяки
якості друку та його стійкості. На поточний момент застосування будівельної
3D-друку зафіксовано при: зведенні будинків простих і складних архітектурних
форм, виготовленні збірних елементів будівель і споруд, виробництві малих
архітектурних форм та елементів благоустрою, облаштування інтер'єрів
будівель. Основна особливість роботи 3D-принтерів укладається в тому, що всі
отримані моделі є твердотільними та наносяться пошарово, шар за шаром.
До переваг 3-D друку належать: швидкість виробництва, його вартість,
якість, точність копій, гнучкість готового виробу. Недоліками 3-D друку можна
вважати: постобробку, незручність для користувача, шкідливі викиди ,що
призводять до забруднення навколишнього середовища та хімічного отруєння
людей та інших живих істот. Попри це, наше суспільство потребує новітніх
технологій для спрощення життя людей.
Таким чином можна зробити висновок ,що, як і будь-який пристрій, 3-D
друк має недоліки та переваги в своєму використанні, однак завдяки цьому
загадковому пристрою архітектори та будівельники можуть виконувати свою
роботу швидше та легше. Різноманітні архітектурні та дизайнерські проекти, в
яких активно використовується 3D-друк, стають все різноманітніше з кожним
роком. Сьогодні виготовлення макетів за допомогою 3D-принтера-це не тільки
наглядно і зрозуміло, але й економічно.
Список використаних джерел:
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ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ТА ПОВЕРХНІ З ПЛОЩИНОЮ
ПАРАЛЕЛІЗМУ В АРХІТЕКТУІ
На сьогоднішній день існує безліч архітектурних об’єктів і прототипів
геометричних форм споруди. Кожна сучасна будова все більш вражає глядача
своєю формою і ідеєю. Саме тому в світі дуже зростає інтерес до використання,
складних за своєю геометричною фрмою, конструкцій, в тому числі із
застосуванням тіл обертання і поверхонь з площиною паралелізму. Вони
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дозволяють створити архітектурний об’єкт неповторної форми і додати
візуальної легкості конструкції.
Поверхні обертання окрім декоративного значення мають широке
практичне застосування. Сферичні поверхні відомі архітекторам з давніх часів.
Найбільш відомим прикладом застосування у якості конструкції покриття
сфери є ротонда Пантеона в Римі, а потім відповідно до такого ж принципу
почали зводити багаточислені планетарії, з куполами у вигляді напівсфери з
залізобетону, а також геодезичні куполи, які проектував Н. Фостер. Стальні
конструкції покриття стадіону в Сан-Паулу мають форму еліпсоїду (Бразилія).
В м. Мюнхен купол центральної атомної енергетики також представляє собою
еліпсоїд. Будівельні майнарети в мусульманських країнах широко
використовували купол у вигляді конусів - і як покрівлі для жильців, і як труби
димоходів, і в якості маяків. Вельми цікаві форми, аналогічні краплі рідини,
якби вона спокійно лежала на площині – особливо в якості резервуарів, бо саме
це рішення відповідає умові рівномірного навантаження на поверхню, міцність
оболонки буде також однаковою у всіх напрямках.
Коноідальні оболонки вперше з'явилися у Франції, потім в Чехословакіі,
Італії і особливо Польщі. Ці поверхні ще з давніх часів допомогали людині
створити практично і естетично ідеальну конструкцію, але саме зараз це стало
максимально деоречно і навіть необхідно.
Лнійчаті поверхні - ідеальна форма для будівель з консольними
покриттям. Простота і уніфікація, елегантність і естетичність, незвичайність
форми і міцність роблять дані конструктивні рі шення актуальними і в наші дні.
Роблячи висновки, можна зрозуміти, що і поверхні обертання, і поверхні з
площинами паралелізму відіграють велику роль в створенні новітніх
архітектурних одиниць, дають можливість об'єднати практичність і
естетичність.
Список використаних джерел:
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КРИВІ ЛІНІЇ ТА ПОВЕРХНІ В АРХІТЕКТУРІ
Вигляд кожного міста створюють архітектурні споруди, які можуть
складатися з окремих деталей, кожна з яких будується на базі певних
геометричних фігур та їх різноманітної комбінації. Геометрія дає можливість
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знаходити раціональні та естетичні просторові відношення розмірів та форми
споруд, тому являється фундаментом архітектури. Застосування будівельних та
архітектурних конструкцій, обмежених кривими поверхнями, поширене ще з
давніх часів.
Нині важливого значення набуває знання закономірностей побудови
кривих поверхонь, коли застосування її в інженерному або архітектурному
вирішенні є найоптимальнішим або єдино можливим. За допомогою таких
конструкцій перекривають великі за площею приміщення без проміжних опор.
Крива поверхня – це неперервна двопараметрична множина точок або
однопараметрична множина ліній. Неперервна поверхня зображується точками
або лініями з певним інтервалом. Однопараметричну множину ліній на
поверхні, які мають спільний закон утворення та взаємопов'язані певною
залежністю, називають лінійним каркасом поверхні. Форму та положення
конкретної лінії каркаса на поверхні визначають за законом каркаса. Поверхні,
що утворені обертанням твірної лінії навколо нерухомої осі, називають
поверхнями обертання. Поверхні, що утворюються в результаті поступального
руху твірної, називаються поверхнями паралельного перенесення, а гвинтового
руху – гвинтовими поверхнями. Комбінуючи окремі фрагменти поверхонь
оболонок, окреслені за єдиною геометричною поверхнею, отримують
складчасті просторові конструкції покриттів будівель з різною конфігурацією
плану, що мають високу міцність і архітектурну якість. Поверхню, прямі лінії
каркаса якої перетинають три мимобіжні прямі, називають однопорожнинним
гіперболоїдом. Однопорожнинний гіперболоїд обертання знаходить широке
застосування при утворенні поверхонь конструкцій. Прикладом застосування
гіперболоїда обертання може служити, наприклад, вежа Шухова.
Таким чином, можна зробити висновок, що завдяки геометричним
методикам формоутворення складних поверхонь за участю геометрії
різноманітних кривих ліній, архітекторам відкриваються великі можливості
математичного моделювання та проектування будівель та споруд не тільки
візуально привабливих і художньо вразливих, а й високотехнологічних та
відповідаючих всім необхідним інженерним умовам.
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ВИКОРИСТАННЯ RHINOCEROS GRASSHOPPER ДЛЯ
ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
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У 2021 році принципи архітектурного проектування суттєво
відрізняються від попередніх десятиліть. Сьогодні архітектор має мету
задовольнити соціальні потреби й поєднати це з естетикою, не використовуючи
надмірну кількість матеріалів у добу екологічної грамотності. Одним із
інструментів для того, щоб досягти цієї задачі, є параметричне моделювання.
Параметричне моделювання - алгоритмізована програма самоорганізації
архітектурної форми. Застосування параметричного моделювання стало
можливим тільки з виникненням сучасних інформаційних технологій. Форма
об'єкта витягується з динамічного обчислювального процесу, що відбувається в
віртуальній реальності. Подальший розвиток ґрунтується на принципах
параметричного проектування і скриптових методах.
Сучасні техніки параметричного проектування дозволяють створювати
ітераційний цикл проектування. В процесі проектування архітектор вивчає
властивості матеріалу, можливості і обмеження технологічних процесів, що
полегшує роботу - під час розробки проектні гіпотези уточнюються за
допомогою виробництва фрагмента фасаду в реальному матеріалі і масштабі.
У наш час на ринку програмних забезпечень існує чимало програм, що
дають змогу розробляти об‘єкти за допомогою 3D моделювання. Однак,
параметричне моделювання істотно відрізняється від інших типів, що
ускладнює пошук зручної програми.
Rhinoceros — це комерційна програма для тривимірного моделювання.
Grasshopper - візуальна мова програмування, що ідеально підходить під потреби
архітекторів і дизайнерів, яка дозволяє створювати параметричні моделі, що
базуються на математичних алгоритмах. Завдання програмних модулів:
реалізація узгодження даних, що вводяться, визначення складних
алгоритмічних взаємозв'язків між об'єктами, успадкування властивостей і
передача їх на виконання, побудова тривимірних топологічних форм, здійснене
методом NURBS моделювання з можливістю дослідження і зміни. Цей плагін
дозволяє будувати складні форми, змінювати їх геометрію в режимі онлайн.
Саме завдяки Grasshopper архітектор має змогу здійснювати свою роботу в
напрямі параметричного моделювання.
Список використаних джерел:
1. Параметрична парадигма урбанізму. Восточно Европейский Научный Журнал. URL:
https://eesa-journal.com/arxitektura/parametrichna-paradigma-urbanizmu/
2.
Grasshopper
3D
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archi.place/ru/program/grasshopper/
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АРХІТЕКТУРНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Проектування майбутньої ландшафтної ділянки за допомогою аркуша і
простого олівця відійшло далеко в минуле. На сьогоднішній день життя
інженерів і проектувальників спростилося з появою спеціальних програм, які
мають власну базу готових об'єктів, за допомогою яких можна швидко
створити 3d модель ділянки за власним смаком. Програми ландшафтного
дизайну в 3d дозволяють візуалізувати ландшафт майбутньої ділянки,
переглянути галерею, відеоролик, зробити віртуальну прогулянку. Це дає
можливість побачити майбутню ділянку після проведених поліпшень,
скорегувати або змінити плани на початковому етапі.
Ландшафтний дизайн за допомогою програми 3d max зберігає пропорції і
масштаби на візуалізації, допускає детальне планування окремих зон. Це дає
можливість створити дизайн-проект території з нуля, а також змінювати її
планування після попереднього завантаження вихідних параметрів. У програмі
3d max можна експортувати величезну електронну базу даних рослин, об'єктів,
варіантів малих архітектурних форм, будівель, огорож, садових доріжок та
інших елементів, що застосовуються в ландшафтному дизайні, що дуже
актуально у наші дні. SketchUp не створювався як 3d програми для
ландшафтного дізайна, але сьогодні його з успіхом застосовують новачки і
просунуті користувачі. За допомогою SketchUp можна побачити заплановану
ділянку в будь-який час доби, поспостерігати за грою світла і тіні, при
необхідності внести коригування. Із мінусів—програма не дозволяє додавати
свої об'єкти, не підтримує експорт в 3D-формат. Програма ArchiCAD є однією з
найбільш якісних на сьогоднішній день. Вона має величезну кількість способів
для проектування. Велика база по посадкам, з можливістю додавання своїх
об’єктів і фільтром по галузі і виду посадок. Із основних плюсів— якісний 3вимірний зовнішній вигляд, легкість в застосуванні і в навчанні, із мінусів—
неможливо зробити якийсь індивідуальний складний об'єкт юез додаткових
скриптів та доповнень.
Таким чином, користування програмами для 3D моделювання значно
спрощує роботу ландшафтного дизайнера на предпроектному етапі. Дуже
швидко можна переглянути і створити велику кількість можливих варіантів
проекту і на основі моделювання отримати ландшафтний проект ділянки або
окремого її фрагмента в 3D вигляді та створити її яскравий і достовірний образ.
Список використаних джерел:
1. Комп'ютерні програми для проектування ландшафту [Електронний ресурс]
https://sad.ukr.bio/ua/articles/10362/
2. 3d програми для створення ландшафтів [Електронний ресурс]
https://dandm.ru/the-plot-and-garden/3d-programs-for-creating-landscapes/
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ТЕНДЕНЦІІ ТА ВИДИ АРХІТЕКТУРНОЇ ПОДАЧІ
Архітектурне подання - це засіб донести зміст проекту в найбільш наочній
формі, розповісти про неіснуючі предмети або про ідеї, які ще не знайшли свого
втілення. Подання це один із засобів, за допомогою яких "продають" ідеї, оскільки вона є однією з мов комунікації із замовником. Сьогодні з розвитком
комп'ютерних технологій подання зробило великий крок уперед. Таким чином,
було виявлено 5 базових видів архітектурної подачі.
Першим видом являються нариси. Нариси - найосновніше і перше, чому
студент вчиться в інституті, і найбільш корисне в практиці. Швидко, недорого,
виразно, і не лише розкриває ідею, але ще і несе в собі індивідуальний авторський
стиль архітектора. Раніше нариси робили вручну, але зараз з сучасними
можливостями архітектори можуть дозволити собі працювати в різних
програмних забезпеченнях. Візуалізаторами, які непогано виконують свою
функцію можуть слугувати – Photoshop та Paint tool SAI.
Другий вид - це плани. Плани, розрізи, фасади і аксонометрії - це велика
частина процесу роботи над проектом. Основна їх перевага - ясне представлення
пропорцій. Наприклад, звичайний плоский план квартири - кращий спосіб
розповісти про її простір. Для роботи з планами частіше використовують такі
програми як Autocad, Revit та Archicad.
Макети теж являються одним із видів подачі. Вони досить наочні, і
дозволяють самому авторові ясніше зрозуміти, як «живе» його проект. Ще з
давних давен люди займалися макетуванням своїх проектів, зараз зробити макет
можна із всього, але у сучасному світі все більше прибігають до 3Д друку.
Зробивши свій проект у 3Д візуалізаторі, його можна роздрукувати на 3Д
принтері, що набагато спрошує роботу.
Рендери та 3Д движки - це дуже розповсюджений вид подачі. 3д візуалізація
за допомогою програми: будь то вбудовані рендери CAD-програм, або плагіни і
зовнішні рендери (V‑ Ray, Corona, Maxwell, Tea, Artlantis) можуть візуалізувати
що завгодно. Прибігаючи до такого роду подачі, можна подивитись на проект без
використання макету. Для роботи з 3Д візуалізаціею гарно підійдуть 3ds Max та
Blender.
Останнім видом являються колажі. Такі ілюстрації дуже виграють за
швидкістю перед традиційними рендерами і підходять для неформальних
презентацій. Основний фокус в них стоїть на загальних ідеях і атмосфері, а деталі
не такі важливі. Для такої роботи гарно підійде Photoshop.
Можна зробити висновок, що яким би не був вид архітектурної подачі, він
завжди буде актуальним.
Список використаних джерел:
1. Тенденции и виды архитектурной подачи.DMTRVK [Електроний ресурс],-Режим доступу:
http://dmtrvk.ru/2018/10/15/tendentsii-i-vidy-arhitekturnoj-podachi/
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МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОГРАМІ SKETCHUP
Серед усіх програм для тривимірного моделювання для архітекторів та
дизайнерів, програма SketchUp здобула велику популярність через легкість в
роботі, простий інтерфейс і достатньо низьку ціну, як для якісного продукту.
SketchUp - точний, повноцінний інструмент для 3D-моделювання, який
дозволяє отримувати схематичну комп'ютерну візуалізацію тривимірного
простору, створювати тривимірні моделі архітектурних об'єктів і може бути
використаний для створення історичної візуалізації.
Стандартні графічні роботи, які можна виконати за допомогою SketchUp:
побудова малої архітектурної форми за креслярським даними; ескізне
проектування (моделювання та редагування) малих архітектурних форм та
елементів благоустрою довільних конструкцій і будь-яких інших 3D-об'єктів;
реконструкція будівлі - побудова тривимірної моделі по фотографічному
зображенню фасаду; довільна побудова складного рельєфу і побудова рельєфу
за даними топографічної зйомки з установкою на змодельованому рельєфі
раніше створених тривимірних об'єктів.
Алгоритм роботи в SketchUp заснований на інтуїтивному малюванні,
тобто ви створюєте модель так, як якщо б малювали її на аркуші паперу.
Використовуючи зв'язку SketchUp + Photoshop, можна створити вражаюче
реалістичні рендери. Також у нових версіях програми окрім ескізного
проектування можна створювати комплекти робочих креслень (для цього
використвується розширення LayOut, що входить до професійного пакету
SketchUp). Рішення було оцінене багатьма проектними організаціями – дана
програма допомагає суттєво зменшити витрати на проектування і моделювання
об‘єктів, і при тому отримати високу якість креслень та ескізів.
За допомогою ліній, операцій редагування і текстурування в SketchUp
елементарно створюються меблі різних типів. Готові моделі можна
експортувати в інші формати або застосовувати в своїх проектах. Єдиний мінус
— у безкоштовній версії невелика різноманітність об’єктів, але їх легко знайти
в мережі Інтернет.
Виходячи з отриманої інформації, можна зробити висновок, що програма
SketchUp є однією з найкомфортніших програм у своєму сегменті завдяки:
невисокій вартості, зручності у використанні, можливості використання як
студентам-дизайнерам, так і професійним проектним організаціям.
Список використаних джерел:
1. Бахмисова М. Программа SketchUp для 3D-моделирования и дизайн-проектирования
объектов интерьера. Развитие науки и образования : монографія. Чебоксары, 2019. С. 1–15.
2. ПО для проектирования в 3D | 3D проектирование в сети | SketchUp. Drupal.
URL: https://www.sketchup.com/ru (дата звернення: 16.10.2021).
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КУБІЧНІ ФОРМИ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА НА ПРИКЛАДІ БУДІВЛІ
ОПЕРНОГО ТЕАТРУ
Архітектура кубізму є одним із найяскравіших напрямків архітектури
кінця XX сторіччя і викликає зацікавленість не тільки чисельних послідовників
її у всьому світі, але й і великої кількості дослідників і критиків. Складність
формоутворення і просторової організації кубічних об'єктів визначає розмаїття
точок зору з приводу їх походження і пошуку витоків кубізму в різних областях
- мистецтві, архітектурі, філософії, природничих науках.
Метою роботи є дослідити кубізм в архітектурі на прикладі будівлі
Оперного театру в місті Харків.
Яскравим прикладом кубізму в архітектурі Харкова є будівля Оперного
театру. Будівля побудована на контрасті великої нависаючої призматичної
«плити» двох верхніх поверхів і складної пластики вхідних вестибюлів, фойє та
інших приміщень нижніх поверхів. Будівля спирається на шість стовпів
розміром 3 на 6 м і перекривається металевими балками.
Спрямованість архітекторів-кубістів на створення нових просторових
структур, на пошук нової форми, що не несе в собі впізнаваність образів і мови,
вказує на зв'язок кубізму не тільки з авангардною архітектурою 20-30-х років
XX століття, але і з періодом революційних перетворень в образотворчому
мистецтві на початку XX століття. Архітектура кубізму засвоїла аналітичний
метод формоутворення, додала раціонально-математичну ритміку і «кубізацію»
неокласичних форм, залишивши в стороні власне колористичні ознаки
мальовничого кубізму.
Розвиток кубізму в архітектурі в останнє десятиріччя, що виразилося у
створенні складної системи просторової організації та унікальної форми
об'єктів переважно спрощено - неприкрашених призматичних форм, що не
мають аналогів в архітектурі XX століття, визначає необхідність більш
детального вивчення композиційних прийомів майстрів кубізму і виявлення
інших можливих витоків формоутворення в їх творчих методах.
Отже, геометрія гранних форм надихнула архітекторів розпочати цілу
течію проектів забудови, де переважною складовою геометрії стала чистота
призматичної форми і будова оперного театру має всі риси кубізму в основі
формотворчих прийомів.
Список використаних джерел:
1. Розвиток формотворчих ідей кубізму і футуризму в архітектурі деконструктивізму
[Електронний ресурс] Режим доступу:
https://www.dissercat.com/content/razvitie-formoobrazuyushchikh-idei-kubizma-i-futurizma-varkhitekture-dekonstruktivizma.
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2.
Архітектура
XX-XXI
століть
[Електронний
https://marhi.ru/AMIT/2020/4kvart20/PDF/01_efimov.pdf

ресурс]
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ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФАСАДНИХ РІШЕНЬ
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.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСОБАМИ AUTODESK
Однією з основних тенденцій в області проектування геоінформаційних
моделей міста на сьогоднішній день є перехід від двомірного проектування і
креслення до тривимірного моделювання. На відміну від пласких зображень,
інформаційна модель будівлі є тривимірною моделлю, в якій кожному елементу
будівлі притаманна графічна та семантична складові. Перехід до тривимірного
зображення об'єктів відкриває нові можливості і дозволяє створення
тривимірних візуалізацій ландшафту території, містобудівного оточення і
інфраструктури; планування розвитку територій; значне скорочення термінів
виконання проектів.
Невід’ємною частиною побудови ГІС моделі міста є геодезичні роботи.
Студентським гуртком була проведена робота щодо побудови ЗD моделі
місцевості. На етапі підготовчих робіт в проект були внесені дані про рельєф та
конфігурацію земельної ділянки. Для виконання даної функції студенти
використовували програму Autodesk Revit, яка є одним із провідних BIM
пакетів. Досліджено, що вона має досить обмежені функції щодо обробки
топогеодезичної інформації, і може бути використана лише для нескладного
проектування. Разом з тим, середовище Revit дозволяє створення
інтелектуальних елементів будівлі (сімейств) та моніторинг якості будівництва
(виконавчі зйомки) шляхом порівняння фактичного просторового положення
будівель з результатами лазерного сканування, зйомки електронним
тахеометром, фотограмметричного знімання.
Для прискорення процесу створення ГІС моделі студентами використане
спеціалізоване програмне забезпечення щодо обробки геодезичних даних
Autodesk Civil 3D. В даному середовищі проведена детальна робота щодо
побудови топографічної зйомки та проектування земляних робіт. Такий підхід
дозволив краще координувати роботу над проектом, візуалізувати результат і
створити чітку робочу поверхню. На етапі підготовчих робіт виконано витяг
аерофотознімків, супутникових фотографій і даних про рельєф з Google Earth, а
також імпорт ГІС-даних при осьових лініях доріг, межах заболочених територій
тощо. За допомогою спеціалізованих функцій AutoCAD Civil 3D була
прокладена попередня розбивка ділянок з горизонталями, ухилами і висотними
здійснювати реальний авторський нагляд за проектом. Залучати експертне
середовище для нагляду за будівництвом зі зменшенням необхідності фізичної
присутності експерта на будівельному майданчику.
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ЦИФРОВА МОДЕЛЬ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
В рамках створення геоінформаційної моделі міської забудови перед
нами була поставлена задача - в дуже стислі терміни створити цифрову модель
частини міської забудови. Модель повинна бути реалістичною і містити всі
основні елементи навколишньої забудови з урахуванням справжнього рельєфу
місцевості. При цьому потрібно було забезпечити інтерактивність даної моделі,
щоб певні об'єкти були пов'язані посиланнями на відеоролики, що
демонструють процес їх створення.
Для вирішення цього завдання спочатку був проведений аналіз ряду
програмних засобів Autodesk, які могли б нам допомогти. Додатки Autodesk
Civil 3D і Autodesk Map 3D забезпечують можливість працювати з даними на
територіях і формувати елементи інфраструктури, але засоби тривимірного
моделювання
будівель
і
їх
візуалізації
здалися
недостатньо
ефективними. Autodesk 3ds Max дозволяє отримати максимально якісні
фотореалістичні сцени, але при моделюванні великих територій виникають
неминучі складності, в зв’язку з тим, що він заточений на детальне
опрацювання невеликої кількості окремих компонентів.
У підсумку, ключовим інструментом для вирішення нашої задачі був
обраний досить новий продукт - Autodesk InfraWorks. Програма призначена
саме для концептуального проектування великих територій, а головне, робити
це можна майже «граючи». Унікальні можливості даної програми дозволяють
швидко представити проекти будинків в контексті існуючої забудови, створити
кілька варіантів компонування території, сформувати вражаючу наочну модель
цілого міста. На базі цієї моделі програма дозволяє вирішувати ряд
найважливіших практичних завдань раціонального проектування територій.
Складність поставленого завдання полягала в тому, що вихідні дані для
моделювання надано не було. До слова сказати, подібна ситуація є типовою,
тому що на етапі концептуального проектування ділянка забудови, як правило,
знаходиться на стадії узгодження і матеріалів досліджень ще може не
існувати. Звичайно, в ідеалі потрібно мати актуальні дані ГІС, за допомогою
яких швидко створити необхідну модель, але доступ до таких даних зазвичай
обмежений. В такому випадку є два способи створення моделі інфраструктури:
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формування власних джерел даних за допомогою комплексу програм Autodesk
(AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Raster Design) або використання даних
ГІС з вільних джерел (Open Street Map).
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ЗАСТОСУВАННЯ INFRAWORKS ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЇ
В рамках побудови геоінформаційної моделі міської забудови постало
завдання аналізу розвитку забудови і зростання чисельності населення на
існуючу територію. Було прийнято рішення використовувати середовище
Autodesk InfraWorks для створення 3D-моделі земельних ділянок у передмісті
Харківщини на основі даних ГІС та аерофотозйомки. Було розглянуто три
різних підходи для розміщення житлової та комерційної нерухомості:
будівництво нових будівель на існуючих відкритих просторах;
розширення існуючих будівель;
надбудова (підвищення поверховості) існуючих будівель.
Для кожного варіанту була створена колірне кодування будівель для
полегшення сприйняття. Аналітичні дані, були представлені у вигляді
інформаційної 3D-моделі, яка забезпечила глибоке розуміння перспектив
кожного варіанту розвитку території. Цей аналіз послужив основою для
прийняття рішень.
В якості основних джерел для моделювання застосовувалися дані OSM в
форматі shapeфайлов. Вони розбиті по шарах, що містять інформацію про
будівлі, автомобільні і залізничі дороги, водні об'єкти, дільниці рослинності та
ін. Для створення інформативної моделі навіть цієї інформації цілком
достатньо.
Дані OSM згруповані по суб'єктах, тому для початку нам необхідно було
обмежити потрібну територію забудови – місто Харків. Для цієї мети ми
використовували програму AutoCAD Map 3D. Після імпорту всіх верств і
обрізки даних в AutoCAD Map 3D був проведений їх аналіз. Будинки були
представлені у вигляді полігонів, з вбудованими атрибутами. І що
найголовніше для нас - ці полігони мали атрибут, що характеризує числове
значення висоти. На основі даного параметра в InfraWorks можна створювати
будівлі потрібної поверховості. Але тут виникли перші труднощі. При
180

найближчому розгляді виявилось, що далеко не всім будівлям задано це
значення. Близько половини будівель «лежать» на нулі. У подібній ситуації
виникає необхідність в ручному редагуванні цих даних. У Map 3D були внесені
необхідні значення висот. Після цього з Map 3D експортувалися в вигляді
shapeфайлов вже оновлені дані, які потім були імпортовані в InfraWorks. Таким
чином були побудовані всі будівлі на нашій території.
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ПРОЕКТУВАННЯ ПАНДУСІВ ЗАСОБАМИ РЕВІТ
Одним із шляхів реалізації створення проекту в середовищі, що адаптує
його до Вім-технологій в будівництві є використання програмного
забезпечення Revit. Крім базових функцій, як, наприклад, моделювання
об’єктів, база даних Revit може містити інформацію про проекти на різних
етапах життєвого циклу будівництва, розроблені концепції для будівництва та
зняття з експлуатації (4D BIM).
Метою даної роботи є покрокова деталізація створення пандуса в
середовищі Revit як однієї із складових цілісного ВІМ - проекта.
Пандус — прямокутна або криволінійна в плані полога похила доріжка,
яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різного рівня, зазвичай для забезпечення
переміщення колісних транспортних засобів з однієї на іншу. Пандус є дуже
важливим елементом в будівлі, адже це забезпечує комфортне пересування
людей на інвалідних візках, дитячих візочків, речей, що мають колеса, для
літніх людей, яким важко підійматися по сходах.
Пандус в програмному забезпеченні Revit можна створити на виді в плані
або на 3D виді. Для побудови ескізів пандусів використовуються ті ж
інструменти і процедури, що і для побудови ескізів сходів, бо пандус є
екстремальною конфігурацією сходів в залежності від встановлених
параметрів. Як і в разі побудови сходів, можна ставити прямі прольоти, Гобразні прольоти, пандуси з розворотом (П-подібні) і гвинтові пандуси. Можна
також змінити зовнішній контур пандуса шляхом редагування ескізу.
Створення пандусу містить такі кроки. Обираємо вкладення
«Архітектура» - «Пандус». У вікні «Властивості» можна обрати «Базовий
рівень» (рівень з якого буде починатися пандус) та «Верхній рівень» (рівень, де
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буде закінчуватися пандус). Також у полі «Ширина» можна вписати бажану
ширину пандуса. Далі в режимі «Ескізу» будуємо майбутній елемент. Він
одразу будується з огорожами, що є дуже зручним (за потреби їх можна
прибрати просто видаливши або змінити на інші за допомогою вікна
«Властивості»).
Отже, проектування пандусів, як і інших конструктивних елементів
споруди засобами ВІМ в середовищі Revit є дуже легким та зручним.
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СИМЕТРІЯ В ГЕОМЕТРІЇ ГОТИЧНИХ СОБОРІВ
Симетрія – це рівномірне, схоже розташування, напрямок чистої
геометричної фігури, елементів форми будь-якого штучного предмета, один з
найважливіших принципів в естетиці.
Актуальність теми полягає в історичному значенні симетрії в контексті
геометричних побудов та в архітектурі в цілому, а окремо - в архітектурі
готичних соборів, адже її принципи в проектуванні та будівництві
використовують і в наш час. Симетрія є невід’ємною частиною будь-якої
споруди. Саме завдяки симетрії досягається стійкість, міцність та довговічність
будівлі.
Метою дослідження є розкриття основних видів та принципів симетрії в
архітектурі соборів готичного стилю.
Чималу роль симетрія відіграє в архітектурній композиції - закономірне
розташування частин форми відносно одна одної. Історія архітектури сповнена
всіма видами симетричних перетворень, основними з яких є відображення,
поворот і перенесення.
Для середньовічних будівельників симетрія в дизайні була інструментом,
який використовувався для структуризації ідей та естетичних імпульсів або,
можливо, для включення до цієї роботи значущої системи символів. Саме в
готичній архітектурі найчастіше можна побачити використання дзеркальної
симетрії. У конкретній архітектурній споруді зорове сприйняття симетрії
досягається виявленням площин або осей симетрії. Наглядним прикладом є
план будь-якого готичного собору: кожен з них є симетричним відносно лінії
центрального нефу. Також дзеркальна симетрія використовується в декорі:
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склепіння нефу, арки, вікна у вигляді розеток, купола, шпилі, намети, парадні
входи і сходи, балкони і еркери.
Незважаючи на таку сувору симетрію в плані та декорі, у багатьох
соборах присутня асиметрія (відсутність симетрії). Наприклад, шпилі
Шартського собору, які мають різну висоту – 105 та 113 метрів. При цьому
досить важким завданням є зорове урівноваження мас - обсягів і просторів. В
асиметричній композиції цього доводиться спеціально домагатися,
використовуючи всі засоби архітектурної форми (геометричний вид, положення
в просторі, масу, величину, фактуру, а часто і колір).
Одже, симетрія в готичній архітектурі має дуже велике значення. Саме її
використання допомагає досягти естетичності та загадковості цього стилю.
Список використаних джерел:
1. Готическая архитектура [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.loyola.edu/academics/history/architecture/cga-Дата доступу: 11.10.2021
2. Симметрия в архитектуре [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://vuzlit.ru/889265/simmetriya_arhitekture - Дата доступу : 12.10.2021
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ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КУПОЛУ ЯК СФЕРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ТА
КОНСТРУКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ БУДІВЛІ
Вступ: Протягом сторіч інженерні конструкції набували змін паралельно
з розвитком загальних будівельних технологій. Одним з найдревніших типів
конструкцій є купол. Купольні конструкції, формування яких розпочалося ще в
доісторичні часи, зараз є не тільки носіями культурної та історичної традиції
об’ємно – просторового, переважно культового будівництва, а й практичними з
точки зору конструктиву та привабливими з точки зору естетики елементами.
Актуальність: Вивчення і аналіз настільки універсальної та важливої
конструктивної деталі спорудження може і буде давати поштовх в
переосмисленні ролі куполів у сучасній будівельній практиці, що є вкрай
важливим для сьогодення.
Проблема: Куполи насправді можна використовувати у вкрай різних
ситуаціях. За конструкцією купол — це розпірна система, що має у своєму
складі, зазвичай, три основних конструктивних елементи:
нижнє опорне кільце;
оболонку;
верхнє опорне кільце.
183

Розпірні зусилля, що виникають в конструкції купола, сприймаються
нижнім опорним кільцем, внаслідок чого в ньому можуть виникати
зусилля розтягування, згинальні і крутильні
моменти.
Опорне
кільце
проектується у плані криволінійним у вигляді кола, еліпса або має
форму правильного багатокутника з жорстким або шарнірним сполученням в
кутах. Нижнє опорне кільце вільно кладеться на опори і повинно фіксуватись
від горизонтального зміщення. Через особливості напруженого стану нижнє
опорне кільце виконують переважно з металу або залізобетону.
Верхнє опорне кільце зазнає зусиль стиснення. Простір всередині
опорного кільця використовується зазвичай для розташування світлового чи
світлоаераційного ліхтаря, що дозволяє створювати не тільки цікаві зовнішні
візуальні абриси будівель, а й наповняти світлом і повітрям внутрішній простір
споруди.
Висновок: У даний період часу вкрай важливо не нехтувати і не забувати
про конструктивні елементи родом з далекого минулого, бо їх переосмислення і
застосування у сучасному будівництві може освіжити не тільки стиль об’ємно –
просторового мислення кожного з нас, а й погляд на архітектуру взагалі.
Список використаних джерел:
1. Купольні конструкції храмів. Конструкція купол. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
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доступу:
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Параметричний спосіб проектування сьогодні є найзручнішим
інструментом, що дозволяє створювати архітектуру, яка з першого погляду
закарбовується у пам’яті людини та має гарантовану міцність.
Параметризація – це проектування з використанням параметрів елементів
моделі та співвідношень між цими параметрами. Цей метод базується на
створенні алгоритмів середовища з використанням змінювальних та дозволяє
працювати в реальному часі з найактуальнішими даними. Застосування таких
алгоритмів вирішує безліч завдань, які або ж не розв’язуються шляхом
традиційного проектування, або є дуже трудомісткіми для нього.
Параметризм народився і почав активно розвиватись у 1990-ті роки. Тоді
панівною ідеєю серед філософів і соціологів була думка про те, що наш світ
складено з нелінійних та складних матерій, систем і процесів. Це ж бачення
світу перехоплюють архітектори, а доступні на той момент технології
дозволяють їм генерувати пластичні форми, вирішувати складні конструктивні
184

завдання. У 2008-му році архітектором П.Шумахером були узагальнені
принципи параметризму в одноіменному маніфесті. Він зазначає:
«Параметризм сьогодні для передової практики стає домінантним моностилем.
Особливо він підходить для великомасштабних містобудівних проектів, що
підтверджено серією проектів студії «Zaha Hadid Architects», що виграли в
конкурсах». «Zaha Hadid Architects» як бюро – ключовий популяризатор ідей
параметризму, реалізувало їх у таких спорудах, як «Культурний центр Гейдара
Алієва» в Баку, Науковий центр «Phaeno», «Міжнародний аеропорт ПекінДасин», «Galaxy SOH» та інші. Новий підхід спрощує та скорочує за часом
спорудження малих архітектурних форм одночасно зберігаючи їх витонченість.
Критики параметричного методу у проектуванні вказують на загрозу
повної передачі розумових процесів комп’ютеру у майбутньому за умови
подальшого використання цього методу архітекторами. Насправді ж,
параметризм є лише інструментом, обов’язковим етапом у процесі створення
людиною складних за формою різнопрофільних будівель.
Поширення методів параметричного моделювання серед архітекторів є
сучасною тенденцією, що в майбутньому буде позитивно впливати на
архітектурне проектування, дозволяючи легко та ефективно працювати із
проектами будь-якої складності у будь-яких умовах.
Список використаних джерел:
1. P.Schumacher. Parametricism –A New Global Style for Architecture and Urban Design. AD
Architectural Design - Digital Cities. Vol 79, No 4, July/August 2009
2. Маслова С.А., Тищенко В.О. «Параметрична архітектура як окремий стиль сучасної
архітектури». НУПП ім. Ю.Кондратюка. 2020
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Керівник: ст.викл. Проценко О.М.
СФЕРИЧНА ПОВЕРХНЯ ЯК ОСНОВА АРХІТЕКТУРИ
ГЕОДЕЗИЧНОГО КУПОЛА
Архітектура та нарисна геометрія мають міцний зв’язок, традиція
використання простих геометричних форм у будівництві має історію. Сферична
поверхня стала основою для створення багатьох всесвітньовідомих будівель,
проте найбільшого вираження своєї конструктивної здатності вона набула у
архітектурній формі геодезичного купола.
Геодезичний купол був розроблений для покриття великих площ в ХХ
сторіччі американським інженером і архітектором Р. Бакмінстером Фуллером,
що продемонструвало його матеріальну ефективність. Купол знайшов своє
застосування в різних архітектурних спорудах - великих оранжереях,
планетаріях, аудиторіях, стадіонах, ангарах та ін.. Наприклад, за таким
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принципом були створені Монреальська біосфера, Теплиця Climatron у Міссурі,
Науковий світ у Ванкувері.
В останні десятиріччя декілька авторів вивчали оптимальний дизайн
геодезичних куполів, застосували алгоритм(GASA) для оптимізації розподілу
жорсткості півсферичних куполів, схильних до сейсмічного навантаження,
мінімізували вагу геодезичного купола під вертикальним точковим
навантаженням, оптимізували різні типи одношарових і двошарових куполів, а
також провели порівняльне дослідження різних типів. Головний чинник, що
впливає на раціональне використання матеріалів та енергоефективність
конструкції - це форма. Поверхня кулі дає змогу зменшити кількість матеріалів,
витрачених на будівництво(на чверть менше за куб), на 60-70 % зменшити
кількість деталей в каркасі конструкції, заощадити 5-10 % енергій й 40 % часу.
Форма є не єдиною особливістю геодезичного купола. Просторово-гратчаста
конструкція складається з великої кількості окремих стрижнів, що піддаються
дії повздовжніх зусиль, тобто, розтягненню та стисканню. Як результат
особливого компонування стрижні просторово розкріплюють один оден, що дає
змогу використовувати дану конструкцію для перекриття великих площ.
Таким чином, сітчаста конструктивна схема, що з’явилася на початку XIX
сторіччя, дала поштовх для ідеї Річарда Фуллера, що у свою чергу призвело до
зміни первинної ролі купольної конструкції.
Список використаних джерел:
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Керівник: ст. викл. Проценко О. М.
ПРИЗМАТИЧНІ ФОРМИ В АРХІТЕКТУРІ НА ПРИКЛАДІ БУДІВЛІ
ДЕРЖПРОМУ В ХАРКОВІ
Чистота призматичних форм в архітектурних задумах дала поштовх
зародженню нового напрямку в архітектурі, який одержав назву
«конструктивізм». Конструктивізм - авангардистський напрям у мистецтві і
архітектурі, що одержав розвиток і зародився на початку 1930-х років в СРСР.
Актуальність теми полягає в тому, що в XXI столітті конструктивізм
знову повертається в архітектуру. Його характеризують велика кількість
простору, сонячного світла, функціональність, простота, натуральність і
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природність. Він має заданий ритм ліній і строгу геометрію. Йому властива
естетика доцільності, раціональність суворо утилітарних форм.
Метою роботи є дослідження побудови архітектурного напряму в
архітектурі на основі комбінаторики призматичних форм на прикладі будівлі
Держпрому в місті Харків.
Концептуальні особливості цього стилю в архітектурі: монолітність
форм, сегментування, всеосяжність, використання скла і бетону в будівництві,
рівні кольори.
Один з небагатьох втілених в життя гігантів конструктивізму - це
харківський будинок Державної промисловості (Держпром). У Всесвітній
архітектурній енциклопедії саме будівля Держпрому ілюструє статтю
"Конструктивізм". Архітектор повинен бути не декоратором життя, а її
організатором" - писав один з лідерів конструктивізму Мойсей Якович
Гінзбург. Мета конструктивізму - "створення соціальних конденсаторів епохи"
- нових типів житла та громадських будівель, принципів планування міст. Цей
стиль замахнувся на щось більше - на "конструювання" нового способу життя, а
в результаті - і "нової людини".
Будівля має значні розміри, суворість і стрункість ліній. Спорудження
відрізняється оригінальним поєднанням обсягів, красивими призматичними
пропорціями і тонким промальовуванням гранично лаконічних деталей.
Головною заслугою стилю, де панували гранні форми є те, що він перебудував
мислення архітекторів, теоретично виявив основні засоби архітектурної
композиції: площину, обсяг, простір, колір, світло. Архітектурне поєднання
геометрії призматичних форм в композиційному контексті роблять акцент на
гармонії простої геометрії архітектурного напряму в межах міського простору.
Список використаних джерел:
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КРИСТАЛІЧНА ПОВЕРХНЯ ЯК КОМБІНАТОРИКА ГЕОМЕТРИЧНИХ
ФОРМ
Наука виділяє декілька видів поверхонь, що існують у нашому світі,
серед яких найпоширенішою є саме кристалічна. Проаналізуємо, наприклад,
предмети, що оточують нас: предмети побуту, меблі та навіть будівлі –
найчастіше все це у своїй основі є подобою кристалічної поверхні у
спрощеному варіанті комбінації форм.
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Метою моєї роботи є дослідити способи утворення данного виду
поверхонь. На прикладі взаємодії різноманітних гранних поверхонь з
площинами та іншими поверхнями виявити основні особливості кристалічної
форми.
Кристалічна (гранна) поверхня – це поверхня, що утворюється двома або
більше площинами, перетин яких є прямими лініями – ребрами цієї поверхні, а
взаємний перетин цих ребер утворює
верхівки тієї поверхні, яку ми
розглядаємо.
Обмеження частини простору замкненими кристалічним поверхнями
створює форми, що можна назвати багатогранниками. Так, наприклад,
обмеження замкненої пірамідальної поверхні площиною створює піраміду, а
замкненої призматичної поверхні двома площинами утворить геометричне тіло
- призму. Ці поєднання гранних об’єктів простору в різноманітному контексті
та комбінаціях створює необхідність проаналізувати взаємний вплив
просторових об’єктів на форму один одного при різноманітних варіантах їх
комбінаторного поєдння.
Комбінаторика - це прийоми знаходження різних поєднань (комбінацій),
розміщень поданих елементів в певному порядку. Комбінаторні (варіативні)
методи формоутворення застосовуються для виявлення найбільшого розмаїття
поєднань обмеженої кількості елементів. Процес створення комбінаторних
систем може йти різними шляхами: удосконалення вихідних елементів, щоб
отримати ряд дискретних конструктивних або композиційних побудов; пошук
нових конструктивних побудов на основі відомих елементів і систем зв'язків.
Отже, розглянувши способи утворення кристалічної поверхні та її
структуру, можна сказати, що ця поверхня є комбінаторикою геометричних
форм, адже утворена при детальному аналізі поєднанням різних площин, ліній
та геометричних поверхонь різного ступіня складності.
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Дах – верхня частина будівлі, що захищає його від дощу, снігу та сонця.
Для якнайшвидшого стоку дощової води і талого снігу зовнішня поверхня
повинна мати скат (похиле направлення даху до зовнішніх стін).
Метою дослідження є аналіз складових форми даху. Основні види
скатних дахів можна розподілити за геометричним формоутворенням:
односхилі, двосхилі, ламані, щипцеві, багатоскатні, сферичні, цибулинні
(шатрові).
Нажаль, пірамідальні дахи не користуються попитом в громадсьій
забудові, оскільки з пласкими дахами можна мати більше простору для
релізацій ідей для будинків з простором просто неба. Тож яскравим прикладом
можуть слугувати лише католицькі культові споруди. Прикладом двосхилого
даху є Церква святого Миколая в Желіхово (Польща), ламаний дах має має
церква Різдва Богородиці.
Елементи пірамідільного даху: коник, похиле ребро, єндова (разжелобок).
Єндову поділяють на карнизну (нижню) і фронтонну (торцеву або щипцеву).
Форму даху формує крокв’яна система (також таку систему називають
фермою). По кроквах влаштовують обрешетування або підпокрівельний настил.
Обргратівка слугує основою для покрівлі і забезпечує жорсткість конструкції.
Крокв’яна система — конструкція, що є основою даху. Складається
з кроков (крокв’яних ферм), сполучених між собою прогонами і встановлених
на мауерлаті. На форму скатного пірамідального даху впливає архітектурна
композиція будівлі в цілому і експлуатаційні характеристики піддахового
(горищнього) простору.
На сьогоднішній день серед католицьких споруд та найбільш відомі, а
саме костели та церкви, не так вже й багато, бо споруди з історією з часом
втрачають міцність та потребують реставрування, на жаль, за що не так вже й
багато можуть архітекторів-реставраторів приймаються за роботу. Наприклад, в
Україні є церка св. Миколая у Трускавці, костел також св. Миколая у
Львівській області або Свято-Троїцький собор у Чернігові та ін.
Тобто можна зробити висновок, що церкви, собори та костели і по
сьогоднішній день будуються за старими традиціями, але їх кількість не є
переважаючою.
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ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ЯК СКЛАДОВА АРХІТЕКТУРНОЇ
КОМПОЗИЦІЇ
У архітекторів великою популярністю користуються споруди у формі
поверхонь обертання. Розглянемо використання таких поверхонь на прикладі
деяких будівельних конструкцій та споруд.
Найпопулярнішою поверхнею обертання у проектуванні споруджень та їх
дахів є сфера. Вона досить часто в архітектурних задумах втілена у формах
куполів православних культових споруд, у напівсферичних куполах
планетаріїв, надихнула інженерів та архітекторів на дослідження в напрямку
переваг купольної системи покриттів.
Параболоїд обертання можна помітити в обрисах куполів в Африці,
куполів зі снігу у народів Півночі. Еліпсоїд обертання використовується доволі
часто, наприклад, для формування куполів над стадіонами та спортзалами.
Еліптичний купол також застосували в атомному центрі Мюнхена, Німеччина.
Круговий конус раніше часто використовувався в мусульманських містах
для будівництва мінаретів, а також у деяких країнах Європи для дахів, димарів,
веж маяків.
Однопорожнинний гіперболоїд обертання утворено обертанням гіперболи
навколо осі гіперболоїда. Можливість лінійної побудови поверхні має велике
практичне значення, так як це дозволяє оптимально розміщувати арматуру в
залізобетонних оболонках.
Каплевидні оболонки мають форму краплі, що спокійно лежить на
площині. У 1950-ті роках широке поширення в США і Канаді отримало
будівництво каплевидних резервуарів для води, що входять в конструкцію
водонапірних веж. Але в цивільних спорудах застосування цієї форми буде не
завжди виправдано.
Отже, поверхні обертання дуже часто використовуються в архітектурі та за
рахунок своєї форми мають хорошу несучу здатність та прості в зведенні.
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Гвинтові поверхні надихають архітекторів весь час існування такого
поняття, як архітектура.
Метою роботи є дослідження гвинтових сходів як втілення гвинтової
поверхні.
Гвинтові сходи – це не тільки міцна, але ще і досить легка споруда, яка
допомагає створювати унікальний інтер’єр майже в будь-якому приміщенні.
Гвинтові сходи користуються великою популярністю вже протягом багатьох
років і на сьогоднішній день такі конструкції не втратили актуальності, їх все
частіше використовують для прикраси та оптимізації приміщення.
Крім вишуканого та розкішного зовнішнього вигляду, серед ключових
переваг гвинтових сходів варто виділити їх компактність. Ця властивість
проявляється в даних сходах завдяки тому, що їх конструкція повторює форму
та напрям гвинтової поверхні. Власне, від цього сходи і отримали свою назву.
Гвинтова поверхня – це поверхня, що описується певною лінією, яка
обертається з постійною кутовою швидкістю довкола нерухомої осі та
одночасно переміщується поступально з постійною швидкістю вздовж цієї ж
осі. Так само і в конструкції гвинтових сходів зазвичай можна виділити
центральний стовп, який виконує роль осі, та самі сходинки, крайні зовнішні
точки яких утворюють лінію, що обертається. В плановій проекції гвинтові
сходи мають форму кола, а як всім відомо, коло має найменшу площу серед
всіх геометричних фігур.
Зменшення частини приміщення, що займають гвинтові сходи
обумовлюється тим, що на відміну від маршових, тут сходинки мають
здебільшого трикутну форму і загалом займають меншу територію. Також
ключовим моментом є застосування принципу практично вертикального
підйому, тому сходи займають відносно малу площу, не розтягуючись по
приміщенню.
Отже, завдяки втіленню геометрії гвинтової поверхні при конструюванні
сходів, ми можемо збільшити наявність вільної корисної площі найвигіднішим
чином.
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Проблема. В сучасному світі кожна будівля, незалежно від призначення,
повинна бути довговічною та надійною. Зараз в будівництві широко
використовується велика кількість різноманітних типів фундаментів, одним з
яких є фундамент на гвинтових палях. Часто зведення будівель відбувається на
складних земельних ділянках. Фундамент на гвинтових палях є перспективною
будівельною технологією.
Актуальність. Раніше пальво-гвинтовий фундамент використовувався не
для житлових проектів, а для виконання військових завдань ‒ швидкого
зведення мостів та інше. Зараз найчастіше у зведенні дерев’яних споруд за
межами міст. Цей тип фундаменту для будинку можна застосовувати майже на
будь-якій земельній ділянці, навіть в тому місці, де поверхня не є рівною.
Геометрією гвинтових поверхонь почали займатися ще в 18-му столітті.
Важливий внесок в теорію гвинтових поверхонь внесли Л. Ейлер (L. Euler), Г.
Монжа (G. Monge), Ж. Меньє (J. Meusnier), Е. Каталан (E. Catalan), Г. Дарбу (G.
Darboux ), Д. Гільберт (D. Hilbert) і багато інших. До гвинтоподібних поверхонь
відносять поверхні, побудовані твірними кривими, які крім простого
гвинтового руху щодо гвинтовий осі роблять будь-яке додатковий рух або
деформуються за певним законом. При цьому траєкторії точок твірної кривої
при гвинтоподібному русі не будуть циліндричними гвинтовими лініями.
Простота, гнучкість, динамічність, «економічність» ‒ завдяки цим
властивостями гвинтові форми поширені в природі (згадаймо хоча б «подвійну
спіраль» молекули ДНК) і широко застосовуються в техніці.
Гвинтові палі, які забезпечують основу фундаменту, є труби з
загостреними наконечниками і з привареними на них гвинтовими лопатями.
Аналогічно установці стовпчастого фундаменту такі труби вкручуються в
ґрунт, при цьому не потрібно забезпечувати їх установку на однакову глибину.
Це говорить про те, що фундамент на гвинтових палях може бути використаний
на різних типах ґрунтів.
Висновок. Використання гвинтових поверхонь в будівництві ‒ це дуже
актуально. У ході дослідження був розглянутий лише один напрям цих
поверхонь у будівництві, але вони використовуються скрізь(у інтер’єрі,
екстер’єрі в різних деталях).Такі поверхні зараз являються невід’ємною
частиною технології будівництва.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІМ-ТЕХНОГІЙ В ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Проблема безпеки і економічності будівель і споруд відноситься до числа
основних проблем, висунутих на перший план безперервно збільшуючи обсяг
будівництва. Проведені дослідження в області проектування надійних і в той
же час оптимальних будівельних конструкцій вказують на актуальність
створення систем, які базуються на принципах штучного інтелекту, в тому
числі експертних систем, що грають роль чоловіка-експерта. Це пов’язано з
труднощами, які виникли останнім часом перед інженерами будівельниками.
Назріла гостра необхідність в наявності інформаційної бази (ІБ) і системи
підтримки прийняття рішень. Пропонується створення експертної системи (ЕС)
підтримки прийняття рішень, яка забезпечить доступ до інформації, яка
цікавить проектувальника на момент проектування конструкції і підкаже шлях
до ефективного вирішення завдання.
У США, Німеччині, Японії і інших розвинених країнах розроблені і
функціонують сотні систем підтримки прийняття рішень інтелектуального типу
(що базуються на ЕС) в різних областях будівництва. Закладені в ЕС знання
експертів з розрахунку будівель дозволять підвищити якість проектування і, як
наслідок, надійність конструкцій. Наведемо лише деякі можливості ЕС:
оптимізація проектних рішень будівель на ранніх стадіях
проектування з використанням ВІМ-технологій (конфігурація, сітка колон,
конструктивні рішення);
прийняття ефективних рішень по зниженню рівня ризику
виникнення аварійних ситуацій на територіях, схильних до природнотехногенних впливів;
проектування конструкцій за критерієм надійності, з урахуванням
ймовірності відмови конструкції через певний час її експлуатації;
можливість використання імовірнісних методів оптимізації
конструкцій;
проектування
конструкцій
з
урахуванням
ризику
їх
лавиноподібного обвалу;
оптимізація конструкцій на основі сучасних методів оптимізаці;
грамотна консультація користувача, приведення посилань на
нормативну документацію.
Список використаних джерел:
1. Парлашкевич В.С., Василькин А.А., Булатов О.Е. «Проектування і розрахунок металевих
конструкцій» : ил. — ISBN 978-5-7264-1259-7
2. Цай Т.Н., Бородич М.К., Мандриков А.П. «Будівельні конструкції»

Назаренко Я.Т.
193

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викладач Бєлих І.М.
BIM-ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ
Проблема. У сучасному будівництві дуже важливим є фактор
ресурсоефективності, що тісно пов'язаний з кліматичними умовами. Так для
аналізу кліматичних умов і вибору оптимальної орієнтації по відношенню до
сторін світу, аналізу сонячного затінення, визначення потенціалу
фотовольтаїчних панелей і вітрогенераторів використовують Green BIMтехнології
Актуальність. Останнім часом будівельні компанії впроваджують BIM
для покращення будівель з точки зору довгострокової продуктивності.
Архітектурне проектування використовує методи BIM для вилучення даних з
цифрових архітектурних моделей, а потім для визначення рівня сталості. Деякі
кажуть, що використання послуг BIM може стати руйнівною силою,
необхідною для зеленого будівництва. Його підтримують зацікавлені сторони у
будівництві, які прагнуть підвищити якість та продуктивнішу співпрацю.
Постачальники послуг BIM можуть допомогти їм порівняти стійкі
альтернативи, зменшити енерговитрати, мінімізувати відходи та знизити
витрати. Вкрай важливо і те, що використовуючи позначений підхід, можна
безапеляційно претендувати на отримання престижного зеленого сертифіката:
LEED, BREEAM, DGNB. Використання сонячної енергії і денного світла ключові фактори оптимальної стратегії пасивного дизайну. Програмні
інструменти можуть допомогти дизайнерам і фахівцям BIM в візуалізації або
кількісній оцінці сонячних і тіньових ефектів або їх важливих елементів.
Використання їх з самого початку проекту може відповісти на питання про те,
чи забезпечує навколишній контекст затінення для дизайну, затінює чи дизайн
навколишнє середовище або які стратегії затінення можуть бути найбільш
ефективними.
Новизна. Цифрові моделі можуть бути уточнені за допомогою варіантів
аналізу і проектування, що забезпечує розуміння кінцевого результату майже в
реальному часі. Зацікавлені сторони можуть вивчати конкретні зміни щодо
рішень, які після прийняття вже не можуть бути скасовані (наприклад,
розташування будівлі). Розуміючи вплив навколишнього середовища і
елементів, вони можуть кількісно оцінити найбільш ефективні варіанти на
цьому етапі.
Висновок. У ході дослідження було виявлено, що розробка інформаційної
моделі об'єкту є дуже важливим елементом досягненням успішного проєкту,
залежність сталого, ресурсоефективного
будівництва від Green BIMтехнологій.
Список використаних джерел:
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1. Mohmed Solla"INVESTIGATION ON THE POTENTIAL OF INTEGRATING BIM INTO
GREEN BUILDING ASSESSMENT TOOLS ", CB, Amarnath (2017-09-08). "Green Building and
BIM Modelling Tips

Данько Є. О.
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Керівник: ст. викладач Бєлих І.М.
СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ В БУДІВЛЯХ
ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ
Для більшості видів громадських будівель, особливо спортивних і
видовищних споруд, одним з найважливіших завдань є забезпечення
сприятливих умов зорового сприйняття об'єктів спостереження для глядачів.
Це може бути спортивна арена, кіноекран, театральна сцена, концертна естрада,
крейдяна або електронна дошка тощо.
Мета цієї роботи полягає в тому, щоб уявити структурну модель зорового
сприйняття і визначити, як на нього впливають наявні компоненти.
Для створення структурної моделі необхідно було виявити фактори, які
впливають на зорове сприйняття в спорудах для глядачів (множина вершин), їх
взаємний вплив (множина ребер) та обґрунтувати його.
Призначення споруди визначає особливості функціонального процесу,
розміри мінімального предмета спостереження, його форму і рухливість.
Особливості функціонального процесу впливають на граничне наближення
спостерігача до об'єкта спостереження, як і конус ясного бачення, який в свою
чергу визначається кутами ясного бачення.
На граничне віддалення спостерігача від об'єкта спостереження
впливають розміри мінімального предмета спостереження (наприклад,
футбольного м'яча), характеристики технічного обладнання (наприклад,
проекційного апарату в кінотеатрі), призначений роздільний кут, розміри
предмета спостереження, його форма і рухливість.
Віддалення і наближення, кути бачення і охоплення, а також яскравість і
колір об'єкта спостереження, фон, на якому його видно, стан повітря між
об'єктом спостереження і спостерігачем (дим, туман, дощ, сніг), можливість
людського мозку виправляти спотворення форми об'єкта спостереження
безпосередньо впливають на зорове сприйняття.
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Отже, така структурна модель зорового сприйняття дозволяє показати
фактори, що на нього впливають та зв’язки між ними, а також може бути
використана для розробки нових норм проектування будівель і споруд для
глядачів.
Список використаних джерел:
1. Пугачов Є. В. Видимість і зорове сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів. К., 2014, с
150.
[Електронний
ресурс],
Режим
доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/2223/1/737057%20zah.pdf
2. Зданевич В. А., Пугачов Є. В. Прикладна геометрія та інженерна графіка, К., 2020, с 43-45.
[Електронний ресурс], Режим доступу: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/203903
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ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ В
АРХІТЕКТУРІ БУДІВЕЛЬ
Протягом довгого часу людина удосконалювала свої знання в будівництві
і архітектурі. Сьогодні ми все частіше можемо спостерігати різноманіття форм і
розмірів будівель, споруд. Проектування архітектурних об'єктів враховує
застосування різних поверхонь. На наш погляд, найбільш цікава ‒ торова.
Одним з яскравих прикладів є Хмарочос Мері-Екс, побудований в
Лондоні за проектом знаменитого архітектора Нормана Фостера. Будівля
розширюється в середині, де найбільший діаметр становить 56 метрів в районі
17 поверху, і звужується ближче до вершини. Кожен поверх має нахил в 5
градусів.
Дана форма будівлі зменшує повітряні потоки, а створюється при цьому
природна вентиляція зменшує енергоспоживання будівлі. Атріуми між
розбіжними платформами на кожному поверсі розподіляють свіже повітря,
здатний проникати через що відкриваються панелі на фасаді. Ця система
зменшує витрати на вентиляцію за допомогою кондиціонерів ‒ будівля
споживає енергії вдвічі менше, ніж звичайний офісний хмарочос такого розміру
Самим останнім досягненням компанії James Law Cybertecture
International є проект Cybertecture Egg для Індійського міста Мумбаї.
Ця унікальна яйцеподібна будівля повинна поєднувати символічну
архітектуру, дизайн середовища, систему" розумний "будинок і інші інженерні
досягнення. За проектом в будівлі буде використовуватися сонячна і вітряна
енергія. Через свою форму будівля займає від 10% до 20% менше простору, ніж
звичайні будівлі такого розміру.
Завдяки безмежній фантазії архітекторів і проектувальників, ми можемо
спостерігати найхимерніші, незвичайні, креативні будівлі і споруди, що
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знаходяться в різних країнах світу. Але крім естетичної краси, їх геометрія несе
масу практичних переваг. Наприклад, завдяки нестандартним формам будівлі
можливо забезпечення: кращої природної вентиляції, що дозволяє зменшити
енергоспоживання, найбільш ефективного використання сонячної і вітряної
енергії, полегшення конструкції, із застосуванням меншої кількості матеріалу.
Незвичайна геометрія таких будівель також забезпечує переваги і в стійкості і
міцності, тому що має досить високу жорсткість і практично не схильна до
деформації. Виходячи з цього, торова геометрична форма буде оптимальним
вибором для будівництва в сейсмонебезпечній зоні.
Список використаних джерел:
1. Кривошапко С.Н. Энциклопедия аналитических поверхностей /С.Н. Кривошапко,
В.Н. Иванов. – М.: Книжный дом «ЛИБРО-КОМ»,2010. – 560 с.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ В REVIT 2020-21
Для користувачів програм BIM-технологій актуальним є питання, чи
варто оновлювати свої програми кожен рік та яка версія для їхніх потреб буде
найкращою. Для цього потрібно проаналізувати нові можливості та нові
проблеми в останніх версіях програми. Користувачі Revit вже мають
можливість працювати у версії 2021 року. Постає питання, що може надати ця
версія, чого немає у попередніх.
Насамперед, у Revit 2021 з’явилося багато функцій, які полегшують
працю архітекторам та дизайнерам. Важлива функція – похилі стіни стала
можливою тільки зараз. Що є важливим, тепер можна не тільки стінам задавати
ухил а й вітражам, бо вони також вважаються стіною для програми.
Вдосконалені візуальні стилі , що прискорило навігацію, особливо на видах з
тінями та з декількома джерелами світла. Стала більш якісна візуалізація.
У версії 2021 користувачам стало набагато зручніше працювати з
великими за обсягом специфікаціями. Тепер є можливість зафіксувати
заголовок специфікації та використати функцію «Смуги на ряди», що
відображає рядки контрастними кольорами для зручності відстеження. Також
з'явилася чудова можливість завантажувати в файл проекту файли в форматі
PDF. Стало можливим пов'язати файл у форматі PDF або зображення саме
посиланням. Створення еліптичних стін - використовуються стандартні
інструменти «Еліпс» та «Фрагмент еліпса» для створення стін і вітражів з
розширеною геометрією. Включення і відключення фільтрів перегляду в
діалоговому вікні «Видимість/графіка». Фільтри перегляду включаються і
відключаються (замість додавання і видалення фільтрів виду). Та ще багато
інших малих та великих оновлень було зроблено для зручності користувача.
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Нажаль, у цих версіях Revit з’явилося й багато проблем, які змушують
деяких користувачів не оновлювати свою версію. Наприклад, режим трасування
променів в візуальних стилях був видалений. Став зламаним експорт в DWF
(листи з 3d видами затоновані в реалістичному режимі - експортуються в
каркасному відображенні). Також користувачі зіштовхуються з проблемами в
пакетному друку для 3d видів, що змушує робити цю роботу у ручну та значно
подовжує її у часі. У 2020 році функції i-drop були видалені. У пакет установки
програмного забезпечення більше не входить IDrop.ocx. Навіть деякі нові
функції не працюють як повинні, що робить їх абсолютно не зручними та
марними.
Можна зробити висновок, що у нових версіях Revit щось поліпшується, а
щось навпаки погіршується, але основні функції зазвичай залишаються не
змінними. Тому кожен для себе, ґрунтуючись на особистих побажаннях та
вимог для проекту, сам обирає найкращу відповідну версію.
Бугрименко М.Ю.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: старший викладач Тимченко І.В.
ОТРИМАННЯ З 3-D МОДЕЛІ 2-D КРЕСЛЕННЯ В СИСТЕМІ
INVENTOR
Проектування в 3-D просторі, вже давно стало стандартом у всіх областях
існування людини. На відміну від проектування в 2-D просторі, коли
користувач працює з плоскими кресленнями, тривимірна модель дає
можливість наочно оцінити проект, провести розрахунки, виконати
візуалізацію, автоматично сформувати 2-D-документацію.
На початку роботи потрібно обрати деталь, далі обирається, поверхня, на
котрій, буде створюватися 3-D модель. Деталь робиться згідно заданих
розмірів. Після того, як необхідна деталь зроблена, вона переводиться в 2-D.
Для того щоб зробити проекційний вид, як найкраще, є два способи
переносу моделі на аркуш та у 2-D креслення:
Перший спосіб
На панелі з діями обирається, вже готова деталь, далі за допомогою
контекстного меню (права клавіша миші ) обирається «создать чертеж».
Одразу з’явиться вікно «вид чертежа» і потрібно обрати з якого виду
розпочинається створення деталі.
Другий спосіб
Для цього потрібно перейти у вкладку «файл» «создать» «чертеж». Спочатку
потрібно обрати базовий «спереди» та вид «главный» та обрати стиль «с
невидимыми линиями», для того щоб, можна було побачити, як виглядає
модель всередині. Отримання цього виду деталі дає можливість зробити
«проекционный» і «дополнительный» види.
Після того, як усі види зроблено, обирається «сечение» наносяться
відмітки посередині моделі і в результаті цих дій створюється деталь у розрізі.
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Таким чином можна зробити висновок: в Inventor немає ніякої проблеми з
тим, щоб з 3D-моделі зробити 2D-креслення. Використання асоціативних видів,
побудованих по тривимірної моделі, дозволяє оформити повноцінну
документацію на виріб і проект, а створення плоских знімків за моделями дає
можливість використовувати отримані проекції для подальшого проектування.
Список використаних джерел:
1.
Основи проектування в Autodesk Inventor – Дмитро Зінов'єв
2.
Навчальний посібник Inventor (Підручник - Autodesk Inventor. Тривимірне
моделювання деталей і створення креслень), стр. 4
3.
Довідник Autodesk Inventor 2019 [Електронний ресурс],-Режим доступу:
https://www.pointcad.ru/product/autodesk-inventor/podrobnoe-opisanie-autodesk-inventor
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РОЗГЛЯД АНАЛІТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ
Дана перевірка проводиться на предмет правильності віднесення
аналітичних поверхонь до внутрішніх і зовнішніх. Типи поверхонь
зіставляються з типами конструкції стін. Наприклад, для зовнішньої поверхні
стіни буде використовуватися конструкція зовнішніх стін. Для розгляду
аналітичних поверхонь потрібно виконати наступні дії.
1. В області перегляду діалогового вікна "Опалювальні та холодильні
навантаження " вибрати становище "Аналітичні поверхні" і розгорнути зони.
Простори згруповані в наступні категорії:
- Зайняти простір; Не зайняти простір; Простір камери.
2. Розгорніть простору в моделі будівлі (щоб розгорнути всі зони або
вибрати всі простори в зоні, клацніть зону правою кнопкою миші). В
розгорнутих категоріях містяться поверхні з колірним кодуванням-даху,
внутрішні і зовнішні стіни, підлоги, вікна, двері, перекриття, підземні поверхні,
стелі, світлові люки, отвори (стелі і "Повітря"). Кожен з цих елементів також
можна розгорнути для перегляду окремих поверхонь і отворів в даному
просторі.
3. В одному з просторів виберіть тип поверхні (наприклад, "Внутрішні
стіни") і натисніть "Ізолювати". Поверхня може бути стелею або реальним
дахом (термін "Дах", який використовується по відношенню до аналітичної
поверхні, описує верхню поверхню, що не обмежена просторами з двох сторін).
4. Збільшуючи, і обертаючи аналітичну модель, потрібно розглянути всі
поверхні в моделі і перевіити, чи відповідає тип кожної поверхні її фактичного
типу. Наприклад, тип «внутрішні стіни» повинен бути тільки у стін, які
насправді є внутрішніми. Стіна вважається внутрішньої, якщо по обидва боки
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стіни розміщені простору або якщо параметр типу "Функція" стіни має
значення "Внутрішня" або "Серцевина / шахта". У разі виявлення поверхонь,
віднесених до неправильного типу, закрийте діалогове вікно "Опалювальні та
холодильні навантаження" і усуньте проблему в моделі будівлі. Аналітичні
поверхні, які класифікуються як повітряні, при розрахунках навантажень
ігноруються.
5. Якщо для простору є попередження, натисніть (Показувати
попередження), щоб дізнатися причину, потім за допомогою кнопки
"Скасувати" закрийте діалогове вікно "Опалювальні та холодильні
навантаження" і усуньте проблему в моделі будівлі. Продовжуйте переглядати
попередження і усувати пов'язані з ними проблеми до тих пір, поки в моделі
більше не залишиться попереджень.

Колодяжний Д.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І. В.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ PLANT 3D СИСТЕМИ
AUTOCAD
На сьогоднішній день, інформаційні технології є передовою галуззю у
сучасному світі. Якщо раніше розробка комунікацій для будівель і споруд
вимагала розвиненого навику креслення, то у наш час для цього є спеціальні
програми. AutoCAD Plant 3D є однією з таких. Власне що вона являє собою?
Спеціальний інструментальний комплект AutoCAD Plant 3D призначений
для створення цифрового макету технологічних об'єктів з розгалуженою
мережею трубопроводів в звичайному робочому середовищі AutoCAD.
Завдяки цій програмі можливо:
- прокласти схеми трубопроводів і КВП
- моделювати технологічне оснащення і трасування трубопроводів
- збирати сталеві конструкцій
- випускати робочу документацію по 3D моделі (ізометричні і
ортогональні креслення, відомості і специфікації)
AutoCAD Plant 3D toolset - інструментальний комплект для проектування
технологічних об'єктів, а також для створення цифрового макету існуючого або
нового об’єкта.
Цей продукт розроблений для технологів і фахівців з монтажнотехнологічного проектування промислових підприємств.
До особливостей інструментального комплекту можливо віднести:
- багатоваріантне автоматичне трасування труб.
- функція випробування на співвідношення тривимірної моделі і її
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технологічної схеми.
- функції автоматичного виявлення колізій можуть допомогти збільшити
продуктивність і зменшити чисельність промахів в плані.
- динамічна асоціація 3D моделі з двовимірними кресленнями, що
забезпечує згоду даних.
- вивід даних в MS Excel і назад.
- обдуманий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
Для того, щоб почати роботу з інструментальним набором AutoCAD Plant
3D, не потрібно тривалого вивчення програми. Навик роботи в AutoCAD
гарантує високу продуктивність з першої миті.
Список використаних джерел:
1. Функції інструментарію Plant 3D [Електронний ресурс],-Режим
https://www.autodesk.com - Дата доступу: 12.10.21
2. Принципи дії та робота з Plant 3D [Електронний ресурс],-Режим
http://www.nipinfor.ru - Дата доступу: 12.10.21

доступу:
доступу:

Ковальова А.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: , ст. викл. Тимченко І.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ AUTOCAD
“SPLINE” ТА “POLYLINE ” ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОНТУРУ КАРТИ
Програма AutoCad широко поширена серед спеціалістів багатьох галузей,
у яких використовують кресленні. Деякі задачі цих спеціальностей потребують
досить точного обрису об’єкту, а саме карти місцевості: певного району,
територіального комплексу, області. Завдяки цим картам можна наочно
побачити співвідношення одного до іншого, розміщення реальних об’єктів.
Складність поставленої задачі полягає в тому, що контур місцевості повинен
бути створений на одному шарі таким чином, що його можна цільно
перемістити, працювати над іншими задачами. Також визначною рисою обрису
контуру карти є те, що вона досить неправильної форми, потребує
опрацьовування маленьких деталей. Для здійснення цієї задачи пропонується
використовувати інструменти (команди) Spline та Polyline, оскільки вони
створюють криві лінії, які можна накласти на контури об’єкти.
Під Spline (сплайн) в AutoCAD розуміється згладжена крива, що
проходить через задані користувачем опорні точки (крива Безьє).Відрізняють
сплайни по визначним точкам та керуючим верхівкам: Визначальні точки за
замовчуванням лежать на лінії сплайна, а керуючі верхівки - поза нею. Отже,
для поставленого завдання більш зручно використовувати перший вид,
оскільки на практиці необхідно бачити можливість викрівлення відразу на лінії
при обрису контуру карти.
Polyline (полілінія) вважається досить складним примитивом, оскільки
складається з відрізків, кривих — саме це дозволяє задавати нестандартні
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параметри, які притаманні лише полілілніі. Вона має досить велике меню
редагування: сгладжування, замикання, додавання, з’єднання, роз’єднання,
дугове згладжування. Ці настройки дозволяють більш детально обрисовувати
складні контури об’єкту, повністю повторюючи його. Також полілінію можна
перетворити у сплайн . Таким чином, порівнюючи ці два інструменти
(команди) можна зробити висновок, що більш доцільним для виконання цієї
задачі є полілінія через більший функціонал та можливість роботи з окремими
відрізками полілінії. Однак, найчастіше для таких цілей використовується у
деяких ділянках один інструмент, в інших - другий.

Мироненко О.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І.В.
ТОПО-ПОВЕРХНЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ В BIM ПРОЕКТУВАННІ
ЛАНДШАФТІВ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ AUTODESK REVIT
2022.
Починаючи з 1990-х років технології створення 3D-моделей зазнали
великих змін в наслідок чого проектування майже повністю перейшло в
електронний формат, що призвело до створення профільного програмного
забезпечення яке дає змогу спеціалістам створювати складні споруди та форми.
Autodesk Revit — це BIM платформа, інструменти якої дозволяють проектному
колективу створювати інформаційні BIM моделі будівель і споруд, але не
виключає можливість створення генплану. Це програмне забезпечення має
невелику кількість інструментів для роботи з генпланом. Одним з інструментів
які дозволяють створювати ландшафти у 3D-просторі є топо-поверхня.
Інструмент «Топо-поверхня» дозволяє визначити топографічну поверхню за
двома способами, а саме, за точками або на основі імпортованих даних так
званих хмар точок.
Хмара точок - це сукупність величезної кількості вимірювань: набір точок
даних або координат в трьох вимірах. Вимірювання зазвичай виконуються за
допомогою лазерних 3D-сканерів і технології виявлення і визначення дальності
(LIDAR). Після виконання вимірів, вони заносяться в спеціальний файл, на
основі якого далі Revit буде автоматично будувати топо-поверхню.
Спосіб розміщення точок на певних висотах полягає в тому, щоб штучно
створити топографічні точки на плані навколо будівлі. Для цього необхідно
перейти на вкладки Форми і генплан - Топо-поверхню. На панелі інструментів
вибираємо інструмент Розмістити точку. Значення першого ряду точок
вказуємо нульовими - вони будуть рівнем землі, після чого можна змінювати
значення абсолютної висоти, задаючи височини (позитивні значення) і
низовини (негативні значення).
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Крім того, Revit дозволяє розмістити рослинність на топо-поверніть,
таким чином, можна довантажувати різні елементи оточення, свої власні
матеріали для топо-поверхні, після чого вставляти їх в проект.
Створення топо-поверхонь дозволяє наглядно показати зовнішній вигляд
будівель та споруд встановлених на змодельованому ландшафті згідно
висотних відміток та вимірів які проводились на земельній ділянці замовника.
Безумовно профільні вузькоспрямовані програми впораються з цими задачами
швидше, але як додатковий спосіб продемонструвати правильність вибору
місцевості для розміщення споруди топо-поверхня підходить ідеально.
Список використаних джерел:
1. Побудова генплану в Revit навчальний центр AMS [Електронний ресурс]: - Режим
доступу
https://autocad-specialist.ru/uroki-revit/postroenie-genplana-v-revit.html

Розуменко М.В.
Харківський національний університет будівництва і архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І.В.
ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ ДВОПОВЕРХОВОГО
БУДИНКУ В REVIT
Опалення та водовідведення має особливе значення для комфорту
проживання людини у будинку. Правильний проект дасть змогу зменшити
витрати та збільшити ККД систем. Щоб вдало запроектувати системи,
необхідно заздалегідь дати назви кімнатам. Також важливу роль у проектуванні
опалення грає тип системи. В нашому випадку обираємо двотрубну систему
опалення (подача-обратка). Існує багато програм для проектування інженерних
систем, але ми обираємо Revit, тому що ця програма проста у функціоналі та
дає можливість 3Д моделювання.
За основу для проекту буде взятий двоповерховий будинок. Для початку
моделювання необхідно розставити “Простори” в Revit. Вони дають змогу
моніторити різні інженерні системи. Для моделювання опалювальних приборів
потрібно обрати вкладку “Системи”, далі “Обладнання”. Виконується
розстановка радіаторів, труб теплих полів, полотенцевисушувачів тощо. Якщо
перший та другий поверхи нашого будинку є майже симетричними, то можна
виконати копіювання елементів опалення. Для прокладки труб подачі та
обратки потрібно скористатися вкладкою “Системи”, “Труба”. Попередньо
можна налаштувати тип системи (Т1 – подача, Т2 – обратка). Труба “Подачі”
завжди знаходиться вище за «Обратку” під час моделювання та монтажу.
Для приєднання труби потрібно обрати радіатор, далі функцію
“Приєднати”. З’являється вікно, в якому слід вибрати тип труби, до якої буде
приєднана батарея. На радіатори зі сторони “Подачі” ставиться термоголова,
яка дасть змогу регулювати температуру в кімнати. Але Revit має певний
недолік при приєднанні труб до радіаторів: труба Т1 та Т2 при
203

односторонньому розташуванні можуть перетинатися, і тому в такому випадку
потрібно виправляти це власноруч. Автоматизувати цей процес можуть
додаткові утиліти.
Усі комунікації встановлюються у шахту будівлі. Для створення труби
каналізації на панелі “Системи” треба обрати “Труба”, далі слід вибрати
потрібний тип труби. Краще за все шахту з комунікаціями розташовувати в
санвузлі чи кухні (він буде зашитий в стіні). Нахил труби - 1%. З’єднання
унітазу з трубою виконується за допомогою трійника та гнучкої гофрованої
труби. Каналізаційна труба по кімнатах (ванна, кухня) - d50 мм. Стояк – d110
мм. Із будівлі каналізація вкладається на глибину 1 метр в землю з нахилом 3
сантиметри на 1 метр труби.
Таким чином, програма Revit є дуже зручною і допомагає швидко
запроектувати інженерні системи в модель двоповерхового будинку.

Савін С.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І. В.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІМТЕХНОЛОГІЙ У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ
Зараз інформаційні технології проникають в усі сфери бізнесу. Так, у
сфері будівництва на зміну систем автоматизованого проектування прийшла
технологія інформаційного моделювання будівлі, іменована БІМ, від
англійської абревіатури BIM - Building Information Modeling. Використання
БІМ-технологій надає архітекторам, інженерам і будівельникам можливості для
більш ефективного планування, проектування та управління будівельними
проектами. БIM – це сучасні системи інформаційного моделювання на всіх
етапах життєвого циклу об’єктів нерухомості. Впровадження БIM-технологій
забезпечує виконання всього ланцюжка завдань (конструювання, виготовлення,
логістика, монтаж, контроль) і, зокрема, дає змогу підвищити ефективність,
виключити багато потенційних помилок, значно спростити аналіз даних, що
надходять, контроль проведення робіт і облік матеріальних ресурсів.
Результати використання БIM-технологій:
- висока якість проектної документації та зберігання інформації в єдиному
інформаційному ресурсі;
- поліпшення інформаційного обміну та взаємодії між різними учасниками
інвестиційно-будівельних проектів;
- скорочення термінів будівництва та мінімізація наявності складських запасів
безпосередньо на будівництві;
- зниження витрат на етапі будівництва, економія фінансових ресурсів та інше.
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Все це призводить до підвищення економічної ефективності реалізації проектів
будівництва, в тому числі, зниження собівартості.
Ukrainian BIM Community був підготовлений документ «Концепція
впровадження БIM – будівельного інформаційного моделювання в Україні».
Концепція включає етапи впровадження БIM в будівельній галузі з
урахуванням міжнародного та українського досвіду. Є необхідним внесення
змін в нормативно-правове поле України, а саме: зміни до деяких державних
будівельних норм та зміни в національні стандарти, які визначають основні
вимоги до проектної документації та проведення експертизи в частині
використання БІМ.
Технології БIM ще мають пройти апробацію на всіх етапах створення
об’єктів нерухомості, в тому числі під час проектування і спорудження
об’єктів. Апробацію планується провести до кінця 2021 року.
Список використаних джерел:
1. BIM-технології у будівництві [Електронний ресурс].
https://geopro.com.ua/service/3dmesh-bim/bim-technology.html
2. Використання БІМ-технологій [Електронний ресурс].
https://www.magicad.com/ru/bim/

Режим доступу:
Режим

доступу:

Сібель М.Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І.В.
ІНСТРУМЕНТ «СТІНА»
Стіни, як одні з важливіших компонентів споруд, вимагають ретельної
обробки та деталізації, для зведення якісних споруд.
Стіни - це один з основних інструментів, що використовуються для
зведення споруд в інженерній графіці, а так само в програмному комплексі для
використання з автоматичним проектуванням Revit.
Для зведення стін в Revit, в основному використовується архітектурний
тип стіни, так як несучий тип необхідний для побудови несучих конструкцій.
Перед зведенням, стіна налаштовується, тобто виставляються шари стіни,
її висота, і загальна її товщина. При налаштуванні шарів стіни, визначається їх
матеріал і товщина. Якщо необхідно розрахувати властивості стіни, то під час
налаштування шарів можна вибрати їх фізичні параметри (механічні
властивості, міцність і температурні властивості) і термальні (для розрахунку
тепловтрат стіни), всі ці властивості вибираються конкретно для кожного шару,
які можна налаштувати вручну, або ж довірити автоматичному розрахунку,
також можна зробити матеріали з нестандартними властивостями, наприклад:
дерево з властивостями сталі. Частіше за все, необхідних матеріалів, для шарів,
не буде, тому матеріал можна створити самостійно. За допомогою вкладки
«Представлення», можна можна вибрати необхідний матеріал, більшість з яких
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не відображається в матеріалах, також тут налаштовується текстура у 3D
вигляді, для цього вибирається зображення на вкладці «Представлення».
Крім налаштування властивостей стін, так само налаштовується
відображення в графічній перспективі, і в залежності від деталізації,
відображення може змінюватися. У цій перспективі, можна відображати і самі
шари, але для цього потрібно збільшити рівень деталізації самого проекту.
При налаштуванні стін, можна включити аналітичну модель, щоб
визначилися усі параметри стіни.
Так само можна налаштувати її ідентефікацію, де вказуються: матеріали,
виробник, опис елементів, вогнестійкість стіни, а також загальну вартість
конструкції.
Якщо необхідно прикрасити стіну, тобто візуально поліпшити її обробку,
можна скористатися інструментом виступаючого і врізаного профілів. Їх можна
створити за допомогою інструменту на вкадці стіни, але для профілів складної
форми, необхідно створити сімейство профілю і накреслити профіль потрібної
форми, а потім завантажити сімейство через вкладку «Будівництво-Профіль»,
також необхідно сімейство, спочатку, завантажити в проект. Так само стіну
можна налаштувати в редакторі збірки стіни.
Можна зробити висновок, що інструмент для створення найважливішої
конструкції в будинках, стін, має великий перелік можливостей до редагування
та налаштування.
Юдін М.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І. В.
ПАРАМЕТРИ ТА КАТЕГОРІЇ У СІМЕЙТВАХ REVIT
BIM технологія — одна з найбільш прогресивних у сучасному
будівництві та проектуванні.
Із розшифрування BIM(Building Information Modeling), можна
зрозуміти, що основною частиною технології є інформація, яку люди можуть
вносити, або отримувати із моделі, але відкритим залишається питання про
те, за допомогою чого ця інформація з’являться у створюваній моделі.
BIM-модель, будучи цифровим аналогом реального об'єкта
будівництва, являє собою сукупність сімейств, зібрану за певними правилам.
У Revit інформація наповнює сімейства за допомогою: категорії, параметрів
та типорозмірів, які налаштовують під час створення моделі сімейства.
Перед створенням сімейств першим чином Revit пропонує шаблон з
розмірною системою, у якому буде створюватися сама модель, як приклад
можна взяти загальну модель у метричній системі. Якщо обирати не
загальний шаблон, то налаштовувати категорію майже завжди не потрібно,
оскільки вона вибирається автоматично, але при виборі загальної моделі
перед створюванням сімейства треба вибрати до якої категорії відноситься
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створювана модель. Типорозміри та параметри у сімействах — параметри
можуть бути системними (параметр конкретної категорії) або призначеним
для користувача (параметр створений користувачем). Сімейства
налаштовуються
за
такими
параметри:
параметри
сімейства
(використовуються для налаштування залежності у моделі під час
створення), параметри проекту (параметри які створюються в проекті та
можуть бути призначені до будь-якої категорії елементів) та загальні
параметри (найбільш використовувані, параметри відображаються у
специфікаціях та марках, можна використовувати в різних проектах),
загальні параметри можуть створюватися користувачем для індивідуальних
потреб моделі, всі створені загальні параметри зберігаються у файлі
загальних параметрів у окремому TXT файлі. Під час групування сімейств,
залежності від параметрів сімейств залишаються, але для їх редагування
треба редагувати сімейство у якому створені залежності. Загальні параметри
залишаються і можуть бути внесені у специфікацію під час групування
сімейств. Також сімейства класифікуються по типам: системні (створені
тільки в середовищі проекту Autodesk Revit), завантажуванні (можуть бути
створені користувачем в середовищі редактора сімейств) та контекстні
(сімейства, створювані всередині проекту Autodesk Revit за допомогою
інструментарію редактора сімейств, можуть створюватися, в тому числі в
«системних» категоріях, наприклад, призначена для користувача стіна,
перекриття).
Отже, для наповнення BIM-моделі інформацією, необхідно розуміти
принцип за яким ця інформація з’являться у сімействах для коректної роботи
з проектами.
Вербицький С.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І. В.
ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В AUTODESK REVIT
Без злагодженої роботи інженерних систем будь-яка будівлю являє собою
не більш, ніж залізобетонний каркас, який зсередини покритий шаром
оздоблювальних матеріалів. Саме системи: вентиляція і кондиціювання,
опалення,
водопостачання
і
каналізація,
протипожежний
захист,
електропостачання, слабкострумні мережі (пожежна та охоронна сигналізації,
відеоспостереження, кабельна мережа і ін.) - забезпечують людям комфортне
перебування в будь-якій споруді.
Revit відмінно справляється з проектуванням сантехнічних, електричних і
механічних систем: водопостачання, каналізація, вентиляція, кондиціонування,
теплопостачання і інше. Дозволяє створювати високодеталізовані моделі
масштабних проектів. Наприклад, для розробки комплексної електромережі для
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лікарні з великою кількістю корпусів, як це зробила компанія MILLER
ELECTRIC COMPANY або реконструкції інженерних мереж для об'єкта
ЮНЕСКО в Троїце-Сергієвій Лаврі компанією РОСЕКО-СТРОЙПРОЕКТ.
Все проектування проводиться в єдиному середовищі, що дозволяє
розробляти взаємопов'язані рішення щодо комплексного облаштування об'єкта.
Побічно в проекті створення інженерних мереж беруть участь і інші фахівці.
Вони можуть залишати коментарі та анотації для максимально оптимізованого
впровадження комунікаційних систем в архітектуру будинку. Передбачені
модулі для аналізу моделей на ранніх етапах проектування. Це дозволяє
провести інженерні розрахунки енергоспоживання, тепловтрат і інші, важливі
при експлуатації будівлі параметри.
Під внутрішніми інженерними системами розуміються опалення,
водопостачання, каналізація, вентиляція, кондиціонування, електрика. Саме
вони забезпечують сучасній людині необхідний рівень комфортності, без якого
він вже не уявляє свого життя. Проектування і монтаж внутрішніх інженерних
систем - це ціле мистецтво, оволодіти яким під силу тільки фахівцям. За
результатами соціального опитування більшість громадян, дійсно, задоволені
тим високим рівнем комфорту, який забезпечується самими різними
інженерними мережами. При цьому не варто забувати, що кожен проект
опалення,
водопостачання,
вентиляції
або
електрифікації
вимагає
індивідуального підходу, вміння аналізувати ситуацію і приймати дійсно вірні
рішення, а так само якісного виконання роботи в короткі терміни з
мінімальними витратами.
Список використаних джерел:
1.
ПО Revit для проектування інженерних систем // Autodesk – [Електронний ресус]. –
Режим доступу: https://www.autodesk.ru/products/revit/mep

Максименко В.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст.викл. Тимченко І.В.
ГЕНЕРАТИВНИЙ ДИЗАЙН У СЕРЕДОВИЩІ «REVIT»
Ревіт,
та
технології
БІМ(BIM)
є
найактуальнішою
та
найпрогресивнішою технологією в сфері будівництва, та проєктування.
На етапі проектування концепції будівлі виникає завдання визначити
його габарити, в тому числі площа забудови і поверховість. При цьому
необхідно враховувати різні вимоги і умови, відстежити їх залежність і
підібрати оптимальне рішення, що буває досить трудомістким завданням.
Генеративний дизайн – це технологія отримання великого списку
варіантів, рішення поставленої задачі, виходячи із цілей та умов певного
проєкту. Генеративне проєктування - це процес дослідження варіантів
дизайна на етапі концептуального проєктування, ця технологія дозволяє
208

вирахувати оптимальний об’єм споруди, з зору комфорта, економіки, та
інших критеріїв.
Вихідні дані для генеративного дизайну можуть імпортуватися з BIMмоделі. І, відповідно, коли процес проектування завершено, отримана
геометрія завантажується назад в модель, і з нею можна працювати вже в
Revit.
Генеративне проєктування використовується щоб предоставити
практикуючим спеціалістам можливість швидко досліджувати, оптимізувати
та приймати рішення стосовно складних проблем проєктування. Програмне
забезпечення для генеративного проєктування це помічник, який швидко
створює, тестує та оцінює варіанти рішення проблеми.
До
процесу
генеративного
дизайну
входить
генерація
варіантів(Варіанти
рішення
проблеми
генеруються
системою
з
використанням алгоритмів та параметрів вказаних проєктувальником.),
аналіз(Проєкти створені на попередньому кроці, вимірюються та
аналізуються, наскільки вони досягли цілей, які були поставлені
проєктувальником.), ренжирування(По результатам аналізу упорядочуються
варіанти рішення проблеми), розвиток(Ренжирування варіантів для
визначення
в
якому
напрямі
розвивати
або
доробити),
дослідження(Проєктувальник порівнює та досліджує створені проєкти на
основі заданих критеріїв) та інтеграція(Після вибору варіанта який більш за
все підходить проєктувальнік інтегрує це рішення в загальний проєкт). Для
того щоб у повній мірі використовувати генеративний дизайн необхідно
розуміти та знати процеси БІМ-технології.
Список використаних джерел:
1. Генеративное
проектирование
в
гражданском
строительстве. CSD.
Автоматизация проектирования в строительстве. URL: https://csd.ru/campaigns/generativedesign/ (дата звернення: 14.10.2021).

Мирна В.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: ст. викл. Тимченко І.В.
ПРОГРАМА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ BIM-ПРОЕКТУВАННЯ (ALLPLAN)
Це система автоматизованого проектування, яка була запропонована
компанією Nemetschek Allplan Systems GmbH. Софт має широкі можливості і
різні розділи, які призначені для наступних областей: архітектура, дизайн,
оцінка вартості і кошторису, будівельні об'єми, інженерні системи будівель,
генплан, металоконструкції, залізобетонні конструкції. Allplan переведений на
19 мов, в тому числі на російську. У чистому своєму початковому варіанті
додаток використовується рідко, так як в ній не закладено норми проектування,
ГОСТ і СП. З цієї причини зазвичай проектувальники поєднують софт зі
звичними - «Ліра» і SCAD.
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Переваги та можливості Allplan:
досягнення однаковості у проектних і будівельних документах шляхом
випуску єдиних стандартів;
заповнення бібліотеки типовими напрацюваннями - вузли, однотипні
елементи, які можуть застосовуватися повторно. Каталог символів може
включати будь-яку кількість рішень, які застосовувалися компанією раніше;
усі плани і розрізи легко виконуються за допомогою функцій «Структура
будівлі», «Диспетчер площин» і «Структура креслень»;
зміни в конфігурації будівлі можна внести на будь-якому етапі швидко;
розрахунок криволінійних елементів, їх вартість;
інструмент «Армування з моделлю» призначений для легкого процесу
впровадження арматури не тільки в прямостінні об'єкти, але і по периметру, в
будь-викривлені ділянки;
простий імпорт креслень в сторонні продукти;
тривимірне проектування можливо не тільки для цілого генплану, а й для
найбільш проблемних елементів - перетинів, прольотів, окремих поверхів;
Можливість цілій групі інженерів працювати в одному середовищі з
різних персональних комп'ютерів.
Недоліки:
погано опрацьована функція прокладки електрифікації;
немає централізованого адміністративного управління - програма більше
підходить для колективної діяльності;
неефективний експорт в креслення DWG;
повільний розвиток і переклад функцій для деяких країн.
Список використаних джерел:
1. Програми для BIM проектування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.zwsoft.ru/stati/programmy-dlya-bim-proektirovaniya--spisok--zarubezhnyh-irossiyskih-sapr-ispolzuyushchih--razrabotki-bim-tehnologii

Космачевський В.В.
Харківський університет будівництва та архітектури
Керівник: Володимир Віталійович Герасименко
ЗВ'ЯЗОК АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ З MEP В AUTODESK REVIT
Коли архітектори, інженери-будівельники і фахівці спільно працюють над
проектом будівлі, вони повинні обмінюватися інформацією, щоб всі проектні групи
працювали з урахуванням одних і тих самих положень. За рахунок координації між
категоріями проекту групи зможуть уникнути дорогих помилок і переробок.
Одним із способів колективної роботи в Autodesk Revit є використання
пов'язаних файлів. Пов'язують файли з метою використання в якості підкладки на
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видах, копіювання елементів або ж відстеження змін в зв'язаної моделі. Ця функція
зручна у тому, що допомагає пов’язувати працю декількох спеціалістів (архітекторів,
конструкторів та інженерів).
На сьогоднішній день неможливо уявити сучасну будівлю без наявності
санітарно-технічних систем. До санітарно-технічних систем відносяться системи
холодного і гарячого водопостачання, опалення, каналізації, водостоків, вентиляції,
кондиціонування повітря, тепло- та холодопостачання, пожежної безпеки. За
допомогою програмного комплексу Autodesk Revit на базі архітектурної моделі
будівлі ми можемо виконати розстановку обладнання і прокладку трас внутрішніх
мереж водопроводу та каналізації.
Ключовими факторами оптимізації розробки інженерних мереж, а саме
водопроводу, в програмному комплексі Autodesk Revit є:
1. Можливість вирішення усіх питань, що стосуються комунікацій з будівельними
конструкціями, ще на стадії проектування - в Revit передбачені інструменти,
що дозволяють під час роботи взяти до уваги різні архітектурні елементи і
компоненти структури будівлі.
2. Автоматичне коректування прокладання інженерних мереж при зміні
архітектурної моделі будівлі.
3. Ув'язка робочого процесу суміжних фахівців в єдиному інформаційному
просторі, аналіз розміщення інженерних мереж відносно один одного в режимі
реального часу і можливість в найкоротші терміни коригувати проектні
рішення.
4. Створення необхідних специфікації з високою точністю.
5. Можливість уникнути непередбачених або додаткових витрат на стадії
монтажу.
6. Можливість аналізувати продуктивність спроектованих систем.
7. 3D-візуалізація яка спрощує роботу над проектом і надає можливість виконати
завдання швидше, ніж при використанні традиційних методів проектування.
Стосовно до проектування інженерних систем Autodesk Revit надає фахівцям
безліч можливостей. З його допомогою можна проектувати і моделювати
трубопроводи і повітроводи різного ступеня складності, створювати електричні
схеми і прокладати кабельні лінії з урахуванням будь-яких конструктивних
особливостей об'єкта, розробляти системи водопостачання та каналізації та
інших інженерних систем.
Література:
3. https://specrazdel.ru/services/razrabotka-inzhenernih-setey-v-revit-injenerniesistemy
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Секція 8 СУЧАСНІ БУДІВЛІ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ОСВІТЛЕННЯ
Іларіонова О.Р.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Керівник: д. арх., проф. Мироненко В.П.
ІННОВАЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Проблема полягає у швидкості впровадження інноваційних
будівельних матеріалів у сфері будівництва.
Актуальність. Впровадження інноваційних технологій у будівництві
триває і в недалекому майбутньому дозволить зробити архітектурні об'єкти
більш технологічними, довговічними, зручними, цікавими та екологічними.
Новизна. У результаті проведеного дослідження було розглянуто
новітні будівельні матеріали, які поступово займають місце традиційних у
сфері будівництва, та технології їх виготовлення.
Будівництво — одна зі сфер людської життєдіяльності, де нові
технології і матеріали особливо швидко знаходять своє застосування. Нижче
наведено приклади кількох найпримітніших новітніх будівельних матеріалів,
які дозволяють підвищити якісні характеристики архітектурних об'єктів:
1) цегла Cool Bricks - одержувані за допомогою 3D-друку ці будівельні
блоки зовні нагадують губку: мають складну просторову гратку з порами, які
накопичують вологу; нині використовуються переважно для облицювання, але
придатні і для зведення конструктивних стін;
2) бетон, що самовідновлюється - тріщини, які можуть в ньому з'явитись,
заповнються вологою, яка розчиняє капсули з бактеріями і стимулює їх життєву
активність, які виробляють вапняк, що відновлює цілісність біобетона;
3) біодинамічний бетон - панелі з такого матеріалу містять в собі
класичний цемент і діоксид титану, що забезпечує затримування частинок окису
азоту з атмосфери. Будівля, влаштована зовнішнім каркасом з цього матеріалу,
забезпечує очищення повітря.
4) прозора деревина - пропускає світло на рівні скла, але при цьому
забезпечуює набагато кращу теплоізоляцію: деревина поглинає тепло вдень і
віддає його вночі; біорозкладана, витримує суттєві навантаження;
5) будівельні блоки з морської солі - архітектор Е. Джоберс розробив
екологічну технологію їх виробництва, яка підходить для посушливих країн;
6) будівельні блоки з грибів - високоміцні, вогнестійкі, отримуються
шляхом периміщення до форм міцелію і органічних відходів, які є для нього
живильною речовиною. Блоки виділяють в атмосферу кисень, а їх вирощування
відбувається без витрат енергії.
Отже, інженери світових компаній працюють над створенням
інноваційних будівельних матеріалів і технологій їх виготовлення, які
дозволяють підвищити якісні характеристики архітектурних об'єктів.
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Українські розробники поки не можуть похвалитися подібними інноваціями.
Більшість нових житлових споруд в Україні будуються із традиційних
матеріалів, тому що нині українські споживачі не можуть собі дозволити
житло, при будівництві якого використовувалися новітні технології.
Список використаних джерел:
1.https://www.vizdome.space/articles/innovacionnye-materialy-v-arhitekture-iz-chego-budut-stroitv-blizhajshem-budushhem/
2. http://emergingobjects.com/2015/03/07/cool-brick/
3.https://pobuduy.com/5-najbilsh-vrazhaiuchykh-innovatsijnykh-tekhnolohij-v-budivnytstvi/
4.https://mind.ua/publications/20202837-innovaciyi-v-budivnictvi-chomu-ukrayinski-developerine-cikavlyatsya-novimi-tehnologiyami
5.https://pragmatika.media/v-pogone-za-innovaciej-idei-dlja-stroitelstva-zavtrashnego-dnja/
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ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУВАННЯ МАЛОГАБАРИТНИХ БУДИНКІВ
Актуальність. Тенденція крихітних будинків стала суспільним рухом.
Люди вирішують скоротити простір, в якому вони живуть, спростити життя та
жити з меншою кількістю речей. Прихильники руху сповідують крихітну
життєву філософію та свободу, що супроводжується стилем життя в
крихітному будинку. Рух крихітного будиночка − це щось більше, ніж просто
проживання в невеликому просторі, хоча маленький будинок, безумовно, є його
частиною. За п'ятнадцять останніх років в США, Канаді, Японії та країнах
Європи зростає попит на міні-будинки, площа яких є як у однокімнатної або
двокімнатної квартири.
Проблема. Зростання темпів будівництва будинків для постійного
проживання в найближчому передмісті показує прагнення міських жителів до
тиші і сприятливої екологічної обстановки. Зведення приватного будинку
передбачає витрати на покупку, а також підготовку ділянки землі, створення
архітектурного проекту, оплату праці бригади професійних будівельників.
Сумарні витрати досить високі, тому просторе житло в тихому передмісті може
собі дозволити не кожна родина. Життя на своїй земельній ділянці з
трав’янистою зоною, деревами та гамаком – залишається мрією для багатьох.
Рух крихітних будиночків − це архітектурний та суспільний рух, який
виступає за скорочення житлових приміщень, спрощення та, по суті, "життя з
меншою кількістю" [1]
Деякі вважають, що рух маленьких будинків з’явився в 1970 -х роках,
коли такі художники, як Аллан Векслер, досліджували концепцію вибору життя
в компактному просторі. [2] Джей Шафер побудував свій перший крихітний
будинок в штаті Айова, у 1999 році, і прожив у ньому п’ять років. Це був
будинок в сто десять квадратних футів (10 м²), з крутим двосхилим дахом і
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ганком [3]. Крихітні будинку часто порівнюють з автобудинками або
трейлерами. Відмінність же полягає в тому, що «tiny houses» будуються як
основне місце проживання; з використанням відповідних матеріалів і
технологій. Вони являють собою справжні будинки, тільки маленького розміру.
Як правило − це будинки площею менше 37 м². Зовні вони можуть виглядати
по-різному в залежності від переваг власника й інтер'єр таких будинків може
бути абсолютно різним. Однак в ньому завжди є риси властиві всім будинкам
такого класу.
Для рішення проблеми доступного житла для багатьох були створені
крихітні будиночки, які містять усе необхідне для людини в маленькому
просторі. Переваги маленького будиночка: не вимагає великої ділянки землі;
економить час і гроші; невеликі витрати на опалення; комфорт переміщення;
рентабельність. Рух невеликих будинків − це повернення до будинків площею
менше 1000 квадратних футів (93 м²). [4] Часто розрізняють невеликі (від 400
до 1000 квадратних футів або 37 і 93 м²) і крихітні будинки (менше 400
квадратних футів або 37 м²), деякі з них мають площу 80 квадратних футів (7,4
м²). [5] Спрощення, свобода, доступність стійкість − основні характеристики
руху крихітних будинків; це пошук житла, що відповідає вашому стилю життя.
Йдеться не лише про зменшення вашого будинку та простору, а й про
зобов’язання, суспільне життя та стрес. Крихітне життя − це фінансова свобода
та більш зайняте життя з розкішшю часу, щоб робити те, що вам заманеться.
Для того, аби більшість молодих сімей та одиноких людей змогли
вирішити проблеми з житлом, по-перше, треба популяризувати цей рух та
надавати державними банками вигідні безвідсоткові кредити, щоб кожна
працездатна сім’я в молодому віці змогла дозволити собі такий будинок. Подруге, треба виділити територію кожному громадянину країни, аби людина
змогла самостійно побудувати даний будинок. По-третє, треба створити
містобудівні норми при будівництві приватного будинку такого типу, які б
регулювали та обмежували таке будівництво.
Висновки: Будування маленьких будиночків може вирішити низку
проблем жителів багатьох країн.
6. Зробить купівлю/будування житла набагато дешевшим та доступним
для багатьох працездатних людей та вирішить це питання в їх молодому віці;
7. Скоротить витрати на комунальні послуги або взагалі зробить будинок
автономним с наявністю «зелених технологій»;
8. Реалізує бажання багатьох мати свою земельну ділянку та жити ближче
до природи;
9. Може надати можливість менше працювати, більше відпочивати та
насолоджуватись життям. Навчить людей цінувати те, що в них є, спонукає
більше подорожувати, розвиватися та жити більш наповненим життям;
10. Змінить філософію людей, від споживчого до створюючого образу
життя.
Список використаних джерел:
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Керівник: ст. викладач Янтовська О.Л
ВРАХУВАННЯ ІНСОЛЯЦІЇ ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО БУДИНКУ
Сонячне випромінювання можна перетворити в корисну енергію та
використовувати для опалення будинку. Пасивні методи сонячного опалення
можуть легко застосовуватися до нових будівель за допомогою вікон, веранд,
стін і підлоги для збору, накопичення і розподілу теплової енергії.
Існують наступні методи для оптимізації збору пасивної сонячної енергії:
1.Збір максимальної кількості сонячного випромінювання протягом дня;
2. Зберігання тепла в стінах і підлозі;
3. Тепло виділяється в кімнатах ввечері та вночі;
4. Утеплення стін, стелі та вікон для зменшення тепловтрат.
Залежно від сезону та орієнтації будинку кількість сонячної радіації, яку
отримує кожна поверхня будинку, різниться. Тому орієнтація будівлі дуже
важлива для оптимізації збору сонячної енергії. Щоб максимізувати
використання сонячної енергії для опалення приміщень, великі вікна мають
виходити на південь. Іноді забудова не дозволяє будувати з точною південною
орієнтацією. У таких випадках можливе відхилення орієнтації будинку на
південний захід або південний схід.
Існує два основних способи отримання сонячної енергії: пряме та
непряме.
Уразі прямого способу кімната обігрівається сонячними променями, що
випромінюються безпосередньо всередину через вікна на південну сторону.
Тому площа вікна відіграє основну роль у безпосередньому опаленні. Щоб
оптимізувати пряме сонячне тепло, орієнтоване на південь віконне скло має
мати певну площу по відношенню до площі підлоги. При цьому частина тепла
використовується негайно, а інша накопичується всередині стін, підлоги, стелі,
меблів і виділяється вночі.
Непрямий спосіб відбувається, коли на південній стороні будинку є
веранда. Сонячні промені нагрівають веранду, коли потрапляють на неї. Коли
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температура повітря на веранді стає достатньо висока, тоді через відчинені
вікна, тепле повітря циркулює в суміжні кімнати.
Однак, щоб запобігти перегріву приміщення сонячними променями,
повинні бути встановлені горизонтальні огородження або звиси. Довжина звису
залежить від кута сонячних променів, який, у свою чергу, змінюється залежно
від пори року.
Отже, при правильному підході до проектування та побудови будинка
можна збільшити його енергоефективність, зменшити витрати тепла на
опалення за рахунок максимального використання енергії сонячного
випромінювання, заклавши в проектні розробки оптимальні розміри та
орієнтацію віконних прорізів.
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ПИТАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В РІШЕННЯХ
АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬ
На сьогодні проблема підвищення енергоефективності об’єктів
будівництва є однією з найбільш актуальних і розглядається в рамках багатьох
сучасних напрямків архітектурної думки. Критеріями оцінки "хорошої"
архітектури стають не тільки суб'єктивні естетичні уподобання, а і об'єктивні
дані про її енергоефективність. Тому архітектори намагаються поєднати
тенденції розвитку і вимоги до сучасного будівництва та художню складову
архітектури.
Актуальним стає питання створення будівлі нового типу "інтерактивного термоса", яка для підтримки заданих параметрів внутрішнього
середовища може зберігати та використовувати енергію, отриману за рахунок
взаємодії з навколишнім середовищем в інтерактивному режимі. Для створення
таких об'єктів сьогодні є всі передумови - сучасні будівельні та інженерні
технології, ефективні теплозахисні огороджувальні матеріали і конструкції,
системи активного сонце- і вітрозахисту та системи отримання альтернативної
енергії. Джерелами такої енергії можуть бути сонячні панелі, теплові насоси,
вітряні установки для отримання електроенергії з високим ККД тощо. Всі ці
складові повинні бути об'єднані в єдину систему яка може, майже миттєво,
автоматично вибирати найбільш оптимальний режим функціонування всіх
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підсистем з метою економії енергії без шкоди для заданих параметрів
внутрішнього середовища.
Сучасна архітектура вже має приклади таких рішень, що ґрунтуються на
використанні принципів створення енергоефективних об’єктів. До них входять
розробка енергоефективних об’ємно-планувальних рішень, загальної форми
будівлі, пластики і кольору фасадів, вибір оптимальних рішень
огороджувальних та несучих конструкцій, застосування необхідних елементів
інженерного обладнання. Прообраз таких об'єктів можна побачити не тільки у
високотехнологічних будинках стилю "хай тек", але і в архаїчних, на перший
погляд, будівлях.
Таким
чином,
пошук
комплексного
вирішення
питань
енергоефективності та архітектурної композиції сучасної будівлі неможливий
без глибокого осмислення та вирішення екологічних та економічних проблем
сучасності.
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