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БЕЗБАР’ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Широкова А.А. 

Науковий керівник – Вотінов М. А., канд. архіт., доцент 

 
Безбар’єрне середовище – це фізичний простір, в якому будь-яка 

людина незалежно від своїх фізичних обмежень (пересування, зір, слух) 
має можливість жити та спокійно функціонувати. 

Сьогодні доступність для всіх визнана базовою необхідністю, і в 
усьому світі робляться спроби її забезпечити. Необхідно підвищувати 
рівень обізнаності щодо важливості безбар'єрного доступу. 

Близько мільярда людей у світі живуть із тією чи іншою формою 
інвалідності. Те, як влаштоване наше середовище, впливає на будь-яку 
сферу нашого життя, робить для нас доступним, чи ні пересування, на-
вчання, працю, відпочинок, дозвілля. Конструкція доріг, споруд, транс-
порту може мати істотний вплив на наш спосіб життя. Насамперед го-
ловною проблемою з цього питання в Україні є те, що забудовники та 
власники будівель найчастіше економлять та забезпечують доступність 
лише формально. Найчастіше це проявляється установкою пандусу під 
якимось страшним кутом.  

Навіть коли пандуси зроблені за всіма нормами ДБН, з якісним по-
криттям, нікельованими поручнями найчастіше до них важко або немо-
жливо під’їхати людині на інвалідному візку, через розбите або неякісне 
покриття тротуару.  

Також безбар’єрність має багато інших аспектів, починаючи від 
ширини дверей, проходу та закінчуючи поверхнею підлоги, від висоти 
прилавка до дверних ручок та поручнів, від тактильних табличок до зву-
кового сигналу. 

Отже основними критеріями доступності є: можливість безпереш-
кодного і зручного руху маломобільних відвідувачів земельною ділян-
кою або закладом обслуговування; можливість своєчасно скористатися 
місцями відпочинку, очікування і попутного обслуговування; сприй-
няття інформації та сигналів, в тому числі людей з вадами зору і слуху, 
чи людьми зі зниженим рівнем уваги. 
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Розміщення вхідних площадок, сходів і підйомних пристроїв та їх 
захист від атмосферних опадів; шляхів руху маломобільних відвідува-
чів усередині будинку, а також матеріалів для огороджень, дверей має 
бути таким чином, щоб не було ризику травмування людини. 

Так ми вже можемо бачити приклади початку роботи над створен-
ням такого середовища у світі.  Це і встановлення на дорогах загального 
користування звукових сигналів для осіб з обмеженими можливостями 
зору, обладнання тротуари та створення ухилів (чи навпаки – підняття 
рівня доріг) для полегшення доступу маломобільних груп. 

Схили, які за потреби мають поступовий ухил. Належне освітлення 
робить зони безпечнішими, допомагає людям з порушеннями зору та 
слуху читати по губах і спостерігати за жестами тіла. Добре сплановане 
акустичне середовище допомагає людям із втратою слуху та допомагає 
людям із порушеннями зору використовувати звукові сигнали для пере-
сування. 

Що стосується недискримінації в забудованому середовищі, то тут 
передбачені пандуси у громадських будівлях, пристосування туалетів 
для інвалідів з обмеженнями у пересуванні, символи Брайля та звукові 
сигнали у ліфтах. Гравіювання на поверхні зебри для людей з інвалідні-
стю (зір та слух). Ці та багато інших аспектів концепції «Без бар’єрів» 
треба розвивати також у таких галузях як освіта, туризм, торгівля та 
сфера послуг.  

Ще існують деякі поведінкові бар’єри, які заважають прийняттю 
безбар’єрного дизайну в чистому вигляді. Неправильне уявлення про 
рентабельність безбар’єрності призвело до того, що люди створювали 
лише мінімальні рівні доступності в багатьох нових та відремонтованих 
будівлях. 

Кожен хоче мати право залишатися у своєму будинку, вільно пере-
суватися спільнотою, бути з друзями, брати участь у громадській діяль-
ності та жити незалежно. Тому ми вивчаємо питання безбар’єрного се-
редовища 

 

 

«БЛАКИТНІ ЛІНІЇ»: ЯК У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

ОБМЕЖУЮТЬ ВИСОТНІСТЬ ЗАБУДОВИ  
 
Гордієнко А.О.  

Науковий керівник – Вотінов М. А., канд. архіт., доцент 

 

«Блакитні лінії» – ініціатива міністра регіонального розвитку, бу-

дівництва та ЖКГ Геннадія Зубка. За його словами, сьогодні у європей-
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ських країнах існують три обмежувальні лінії для будівництва нових бу-

дівель. «Червоні» – існуючі та заплановані межі територій загального 

користування, комунікації, дороги тощо, «блакитні» та «зелені» – ви-

значають зелені зони, сквери, парки та зони відпочинку, які ніколи не 

можуть бути забудовані. 

Існує безліч причин для впровадження «блакитних ліній». Напри-

клад, щоб не псувати архітектурний ансамбль району/міста та не заго-

роджувати старі будинки, визнані урядом країни культурним надбан-

ням. 

Інші обмеження необхідні з суто практичних міркувань: напри-

клад, навколо аеропортів – щоб запобігти будь-якій загрозі безпеці по-

льотів. 

Закони обмеження висоти іноді стають предметом суперечок у мі-

стах. Головна причина – регулювання зростання пропозицій житла. 

Швидке зростання пропозиції житла вигідне орендарям, оскільки за-

вдяки йому ціни на квартири стають нижчими, а вибір житла – більшим. 

У той час як повільне зростання або відсутність зростання приносить 

користь власникам нерухомості. Це дає можливість підвищувати вар-

тість житла. Таким чином, закони обмеження висоти часто стають час-

тиною класового конфлікту, навіть коли їхня початкова мета була ін-

шою. 

У всьому світі є свої особливості застосування лімітів висотності 

будівель. Найчастіше вони спираються на принципи збереження куль-

турної спадщини, відповідності екологічним вимогам чи вимогам сейс-

мічної активності регіону. 

У Європі немає офіційно ухваленого єдиного закону, що обмежує 

висоту конструкцій. Однак у багатьох містах існують нормативні акти 

про обмеження висоти, які часто спрямовані на захист історичних ліній 

горизонту. 

Наприклад, в Афінах будинкам заборонено перевищувати дванад-

цять поверхів, щоб не перекривати вид на пам’ятник античної архітек-

тури Парфенон. Але є кілька винятків – Афінська вежа (найвища будова 

у місті, висота – 103 м, 25 поверхів), Atrina Center Tower та центральна 

будівля OTE (телекомунікаційна організація), що перевищують цей рі-

вень. Вони були побудовані далеко від центру, або їх зведення довелося 

на період політичної нестабільності. 

У центральному районі Риму, обмеженому стінами Авреліана, жо-

дна будівля не може перевищувати висоту купола собору Святого Пе-

тра, тобто 136 м. Проте хмарочос Torre Eurosky (Eurosky Tower), збудо-

ваний у 2012 році, виходить за ці рамки, його висота 155 м. 
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Декілька міст у Сполучених Штатах мають локальні обмеження за 

висотою. Наприклад, в Орландо (штат Флорида) будівлі не можуть бути 

вищими за 140 м через близькість міста до аеропорту. А в Сан-Хосе (Ка-

ліфорнія) з тієї ж причини будівлі не можуть перевищувати 91 метр. 

У Портленді (Орегон) обмеження за висотою варіюються від 22 м 

до 140 м у всьому місті. Це пов’язано із захистом видів на гору Худ та 

Західні пагорби. У Вашингтоні (Колумбія) будівлі обмежені висотою, 

що дорівнює ширині сусідньої вулиці, плюс шість метрів. Це максимум 

27 м на житлових вулицях, 40 м – на комерційних та 49 м – на невеликій 

частині Пенсільванія-авеню. 

Як сказано в президентському указі 1978 року, висота будівель у 

межах Інтрамуроса (найстаріший район Маніли, столиці Філіппін), по-

винна ґрунтуватися на ширині вулиць, до яких примикає будинок, але 

загальна висота споруди не повинна перевищувати 30 м. Висота вежі не 

повинна бути більшою за 35 м від найвищої точки тротуару. 

Перспектива «на виріст» обов’язково має бути закладена у плану-

ванні територій, де створюватимуться нові квартали. Наприклад, на мі-

сці колишніх промислових зон, що підходять для будівництва житла. 

«Блакитні лінії» визначають не тільки висотність, але й силует бу-

дівлі, уточнює директор з маркетингу та продажу ЖК бізнес-класу 

RiverStone Ангеліна Деревлєва. За її словами, це нововведення спрямо-

ване на упорядкування забудови у центрі. 

Перспектива «на виріст» обов’язково має бути закладена у плану-

ванні територій, де створюватимуться нові квартали. Наприклад, на мі-

сці колишніх промислових зон, що підходять для будівництва житла. 

«Блакитні лінії» визначають не тільки висотність, але й силует бу-

дівлі, уточнює директор з маркетингу та продажу ЖК бізнес-класу 

RiverStone Ангеліна Деревлєва. За її словами, це нововведення спрямо-

ване на упорядкування забудови у центрі. 

 

 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБРЕЖНИХ 

ТЕРИТОРІЙ МІСТ 

 

Сухина Т.А. 

Науковий керівник – Вотінов М.А., канд. архіт., доцент  

 

Міські набережні простори включають як естетичний аспект фор-

мування архітектурного середовища, так і принципи організації суспі-

льної рекреації в зонах з особливими умовами використання території – 

водоохоронної зони. Аналізуючи вітчизняні існуючі набережні, можна 
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зробити висновок, що проблема благоустрою та створення комфортного 

та доступного для людини середовища залишається актуальною для ве-

ликої кількості міст.  

Проблема організації зон щоденного відпочинку та організації до-

звілля у місцях постійного проживання, що відповідають сучасним ес-

тетичним, архітектурно-дизайнерським, будівельним, екологічним та 

санітарно-гігієнічним нормам, залишається актуальною. Невипадково 

дослідники сьогодні все активніше звертаються до проблеми розвитку 

прибережних просторів, розробляючи проєктні пропозиції.  

Насамперед, позначимо функціональну структуру набережних. За-

лежно від ландшафтних та територіальних умов набережні можуть роз-

ташовуватися у різному середовищі: міському, природному, промисло-

вому. У містобудуванні можна назвати основні функціональні зони, ха-

рактерні переважної більшості сучасних міських набережних.  

Безумовно, проєктування набережних передбачає комплекс різно-

манітних робіт, спрямованих на забезпечення комфорту та безпеки ме-

шканців. Однак, як показує практика, при оформленні міських набере-

жних це враховується більшою чи меншою мірою.  

Перше, на що слід звернути увагу – це нерозвинена або розвинена 

пішохідна інфраструктура. У деяких містах території набережних вико-

нують лише транспортні функції. Магістралі проходять природною те-

риторією, і при цьому відсутня будь-яка пішохідно-стежкова мережа. 

По-друге, часто не вистачає організованих підходів або спусків до води. 

Доступ до набережних утруднений через рідкісні пішохідні переходи 

або неорганізовані підходи. По-третє, небажана одноманітність рекреа-

ційних та дозвільних можливостей. Йдеться про нерозвиненість, а часто 

повну відсутність функціональної насиченості майданчиків та зон для 

активного відпочинку людей. Виявляється низький рівень комфорту зон 

відпочинку біля води, що виявляється у нестачі місць для короткочас-

ного відпочинку, укриттів від негоди або спекотного сонця, відсутності 

урн та громадських туалетів. По-четверте, важливим фактором, на наш 

погляд, є відсутність єдиного архітектурно-дизайнерського образу під 

час будівництва та благоустрою набережних територій, що формує ці-

лісне сприйняття загального простору рекреаційної зони.  

Ще одна серйозна проблема, на яку слід звернути увагу під час 

проєктування міських набережних, стосується питання водоохоронних 

зон. Ступінь комфортності проживання людей безпосередньо пов’яза-

ний зі стійким розвитком території, що передбачає забезпечення без-

пеки та сприятливих умов життєдіяльності людини, обмеження негати-
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вного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середо-

вище та забезпечення охорони та раціонального використання природ-

них ресурсів на користь сьогодення та майбутніх поколінь. 

Ширина прибережної захисної смуги встановлюється залежно від 

ухилу берега водного об’єкта і становить тридцять метрів для зворот-

ного або нульового ухилу, сорок метрів для ухилу до трьох градусів та 

п’ятдесят метрів для ухилу три і більше градусів.  

У межах водоохоронних зон допускається проєктування, будівни-

цтво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація господар-

ських та інших об’єктів за умови обладнання таких об’єктів спорудами, 

що забезпечують охорону водних об’єктів від забруднення, засмічення, 

замулення та виснаження вод відповідно до водного законодавства та 

законодавства у сфері охорони довкілля. Вибір типу споруди, що забез-

печує охорону водного об’єкта від забруднення, засмічення, замулення 

та виснаження вод здійснюється з урахуванням необхідності дотри-

мання встановлених відповідно до законодавства в галузі охорони на-

вколишнього середовища нормативів допустимих скидів забруднюю-

чих речовин, інших речовин та мікроорганізмів.  

У процесі роботи проєктування необхідно застосовувати передові 

екологічні технології. З обов’язковим врахуванням вимог та регламен-

тів водоохоронних зон. Формування функціональних зон має вестися з 

урахуванням пішохідно-транспортних зв’язків. За будь-яких умов слід 

враховувати необхідність насичення функціональної різноманітності 

міських рекреацій та громадських просторів. Так само при благоустрою 

набережних необхідно пам’ятати про обов’язкову організацію умов без-

бар’єрного середовища, доступного для всіх груп населення. Крім того, 

однією з ключових умов проєктування набережної є дотримання прин-

ципів створення гармонійного єдиного цілісного архітектурно-дизай-

нерського середовища.  

 

 

ЛАЗЕРНЕ 3D СКАНУВАННЯ В АРХІТЕКТУРІ 

 

Гуцул Д. О. 

Науковий керівник – Солнцев А. Г., ст. викл. 

 

Лазерне 3D сканування – знімальна система, яка вимірює відстань 

від сканера до точок об’єкта з досить високою швидкістю і реєструє ві-

дповідні напрями з подальшим створенням тривимірного зображення в 

контурі хмари точок. 
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Наземне лазерне 3D сканування на сьогодні є єдиним методом, 

який дозволяє з високою швидкістю (сотні тисяч точок в секунду) ви-

значати координати значної кількості точок на поверхні об’єкта з точні-

стю від кількох міліметрів до 4 см без значних спотворень поверхні. 

Ця технологія реалізується за допомогою спеціальних приладів – 

наземних лазерних сканерів, які вимірюють горизонтальні та вертика-

льні напрямки розповсюдження лазерного випромінювання і похилі ві-

дстані. Дані, одержані в результаті лазерного сканування, дозволяють 

повністю відтворити будь-який об’єкт у вигляді точкової 3D моделі. 

Наземне лазерне 3D сканування використовується в будівництві та 

експлуатації інженерних споруд, гірській промисловості, нафтогазовій 

промисловості, архітектурі, в інших областях. Його застосовують при 

топозйомці, фасадному зніманні, виконавчому зніманні, побудові архі-

тектурних креслень. 

При топозйомці 3D сканування має значні переваги, адже спотво-

рити хмару точок даних сканування, на відмінну від тахеометричного 

знімання, майже неможливо. Саме тому використання лазерного скану-

вання гарантує достовірність виконаних робіт з високою точністю. 

Єдиний спосіб повного відтворення будівлі зсередини –сканування 

інтер’єру. Це допомагає не зробити помилок і забезпечує деталізацію і 

наповнення креслення. Сканування інтер’єру є частиною повного ска-

нування об’єкту.  

Фасадне знімання дає змогу зберегти час та унікальність споруди, 

дає гарантії щодо якості проведених робіт. 

Можна зробити висновок, що наземне лазерне 3D сканування має 

значні переваги ніж традиційні способи і набуває значну популярність 

в усьому світі, зокрема і в Україні. 

Впродовж 2012-2015 років на території Львівської області прово-

дився масштабний проєкт з фіксації пам’яток архітектури місцевого та 

національного значення – сканування дерев’яних церков Львівщини. 

Проєкт виконувався згідно Регіональної програми збереження пам’яток 

дерев’яної сакральної архітектури Львівської області. Виконавцем 

проєкту виступав Інститут геодезії НУ «Львівська політехніка». З ме-

тою збору цифрових даних про будову пам’яток Львівщини, в рамках 

проєкту, було проведено вимірювання 79 сакральних споруд: 55 церков, 

1 костелу, 1 цвинтарної каплиці, 22 дзвіниць. 

З інших реалізованих проєктів можна зазначити сканування 

пам’ятника Т.Г. Шевченко в Саду ім. Т. Г. Шевченка в Харкові,  пам’ят-

ника архітектури - Будинка Лібмана в Одесі, Києво-Печерської лаври, 

стадіону «Металіст» в Харкові, старовинної будівлі готелю «Лейпциг» 

в Київі.  
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В теперішніх умовах життя збереження архітектурної спадщини – 

одне із найгостріших питань. Прямо зараз проводяться роботи по ска-

нуванню пам’яток архітектури Львова. В інших областях ситуація гірша 

– сканування частіше роблять на замовлення, не заради піклування про 

архітектуру, тому поширення цієї теми треба вважати важливим. 

 

 

КОНСТРУКТИВІЗМ В АРХІТЕКТУРІ 

 

Шевченко П.В. 

Науковий керівник – Солнцев А.Г., ст. викл. 

 

Конструктивізм – радянський авангардистський метод (стиль, на-

прямок) в архітектурі, що отримав розвиток у 1920 – поч. 1930-х років. 

Характеризується строгістю, геометризмом, лаконічністю форм та мо-

нолітністю зовнішнього вигляду. З усіх мінімалістичних стилів, конс-

труктивізм особливо міцно прижився біля Радянського Союзу.      У 

своїй ідеології він звеличує концепцію утилітарності мистецтва, твор-

чості для користі, гармонії. 

В умовах безперервного пошуку нових форм, що мало на увазі за-

буття всього «старого», новатори проголошували відмову від «мистец-

тва заради мистецтва». Відтепер мистецтво мало служити виробництву. 

Більшість тих, хто згодом приєднався до течії конструктивістів, були 

ідеологами так званого «виробничого мистецтва». Вони закликали ху-

дожників «свідомо творити корисні речі» і мріяли про нову гармонійну 

людину, яка користується зручними речами і живе у впорядкованому 

місті. Крім вищевказаного напрями на становлення конструктивізму 

вплинули футуризм, супрематизм, кубізм, пуризм та інші новаторські 

течії 1910-х років, проте соціально зумовленою основою стало саме «ви-

робниче мистецтво» з його безпосереднім зверненням до поточних реа-

лій    920-х років. На хвилі захопленості новою течією створювалися 

найнеймовірніші проєкти міських споруд, що оспівують спрямованість 

радянської держави у майбутнє. Серед них виділилися два підходи: при-

бічники радикального конструктивізму пропонували екстравагантні та 

експериментальні роботи, що рідко сягають реалізації. З іншого боку 

працювали практики, які направили свою творчість у русло більш ути-

літарне та максимально вимог сучасного життя. Головним завданням 

прихильники класичного конструктивізму визначили комфорт для ра-

дянських громадян на роботі, у побуті та дозвіллі. Звичайно, з огляду на 

панівну ідеологію усуспільнення та відмови від індивідуальності, та ро-

ботою з матеріалами та формою, а не з декором. 
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До характерних рис конструктивізму відносять насамперед візуа-

льну цілісність образу будівлі. Майстерність проєктувальників тих ча-

сів у тому, що геометрична сегментація не порушує, а навпаки, підкре-

слює композиційну злитість. На піку підкресленої рукотворності буді-

вель, популярної серед непманів, архітектура пролетаріату робила ста-

вку на розміри. Палаци культури, редакції центральних газет, гаражі 

держустанов зводилися багатоповерховими, розтягнутими горизон-

таллю і вгору. У сучасному місті вони досі справляють враження вели-

чезних. Архітектурні форми конструктивізму виділяються великою різ-

номанітністю проти функціоналізму. Для стилю типові масивні опори, 

плоскі дахи, видовжені віконні отвори. Паралелепіпеди переходять в 

циліндри і куби, великі кола вікон розбавляють площину квадратного 

фасаду, складні виступаючі об’єми перемежовуються гладкими прості-

нками, прямокутні ризаліти доповнюють напівкруглі балкони. При бу-

дівництві будинків у стилі конструктивізм різні за геометрією секції не 

нагромаджувалися хаотично: одна форма логічно переходила до сусід-

ньої, створюючи цілісний екстер’єрний образ. Провідні матеріали – бе-

тон, скло, метал. Їх застосування обмежував тодішній рівень будівель-

них технологій, але навіть наявні ресурси дозволяли створювати незви-

чайні на вигляд і внутрішньому плануванні об’єкти. Шорсткі поверхні, 

прозоре скління працюють як художні прийоми.  

Розквіт конструктивізму як архітектурного руху зайняв одне деся-

тиліття. На початку 30-х років минулого століття політична ситуація в 

країні змінилася, і новаторські течії визнано буржуазними. Архітек-

тори-авангардисти потрапили в опалу, а на зміну пролетарському аске-

тизму прийшов пишний дизайн радянського неокласицизму. 

У 60-70-х роках до ідей функціонального проєктування знову по-

вернулися на хвилі політичної боротьби з надмірностями. І чергове зве-

рнення до стилю ми переживаємо сьогодні, причому не у міському кон-

тексті, а у приватному заміському будівництві. 

 

 

ВОДА ТА АРХІТЕКТУРА: СМИСЛОВИЙ ТА 

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК 

 

Прохоренко В. А. 

Науковий керівник – Вотінов М. А., канд. архіт., доцент 

 
      Декоративні якості води протягом всієї історії архітектури надихали 

великих архітекторів на створення водних шедеврів, що викликають за-

хоплення і сьогодні. Рух вод у Всесвіті, рух їх знизу вгору або навпаки 
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зверху вниз, зображувалося у вигляді струменів, звивів, завивків пари, 

що звиваються. На давні погляди вода надходила зверху з чаші небес-

них вод через зенітний отвір у небосхилі, яке в архітектурі відбилося у 

вигляді круглих або квадратних прорізів у склепіннях і куполах. У кла-

сичному давньогрецькому вівтарі волюта є небесною судиною і є кана-

лом для циркуляції вод. В античному ордері ехін (грецьк. – «exinos», 

означає буквально «морський їжак») представляє чашу небесних вод, а 

канелюри – потоки води та часу, спрямовані вниз на землю. Тема лото-

сної чаші набула найширшого поширення у Південній, Центральній, 

Південно-Східній та Східній Азії. 

        Серед визначних творів архітекторів минулих епох, що дійшли до 

нас, чимало водних пристроїв, при створенні яких використовувалися 

не лише символічні образи, а й різноманітні декоративні властивості 

води, поєднання води, зелені та архітектури. 

        Вода займала значне місце у житлових будинках Помпеї. Обов’яз-

ковим елементом атріуму – внутрішнього дворика, був імплювій – во-

дна чаша з фонтанчиком та озелененням, який мав важливе значення 

для оздоровлення житлового простору. Визначні споруди римської ім-

перії – акведуки (лат. aqua – вода і duco – вісті), – арочні мости, служили 

для переведення водопровідних труб через глибокі яри, ущелини або 

долини річок з метою забезпечення населених місць водою з джерел, 

розміщених вище. 

        Терми являли собою складне поєднання корпусів та приміщень, 

пов’язаних з відпочинком, спортом та гігієною. Терми були пов’язані зі 

споживанням великої кількості води, тому до них підводилися спеціа-

льні акведуки. Венеція – ціле місто з повітряною мереживною архітек-

турою, яка настільки нерозривно поєдналася з архіпелагом островів, що 

здається твором самої природи, а не людини. 

        Тема води у парках та створення спеціальних водних пристроїв на-

буває найважливішого значення тому, що водоймища є одним з найси-

льніших композиційних засобів просторової організації садів та парків, 

надаючи їм особливої індивідуальності та краси та сприяючи оздоров-

ленню навколишнього середовища. Багато парків здобули всесвітню 

популярність саме завдяки оригінальним гідротехнічним системам. До-

сить назвати такі паркові шедеври як Версаль, Петергоф, Пильниц, Ті-

волі, де до зеленої архітектури органічно входить палацова архітектура, 

скульптура та водні інженерні та декоративні пристрої. 

        Водні споруди і сьогодні є важливою складовою архітектурної кон-

цепції у ландшафтному проєктуванні та містобудуванні, в архітектурі 

окремих типів будівель. Сучасна архітектура часто використовує сим-
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воли води минулого, такі як хвилеподібна форма покрівлі, хвиляста по-

верхня фасаду, імітація води в малих архітектурних формах, декорати-

вних розписах та конструктивних елементах. Найчастіше використову-

вані прийоми в акваморфології архітектурних об’єктів – це подібність 

до таких простих і загальновідомих форм як айсберг, хвиля, бурулька 

(сталактит), бульбашки, кристали та водна гладь. Для досягнення ефе-

кту в об’єктах використовуються компактність, велика площа скління, 

світлі відтінки, малорозчленовані форми, а також матеріали, здатні ві-

дображати природне оточення і легко вписуються в навколишнє сере-

довище за рахунок тонування, дзеркальності, прозорості, кольору. 

        Як унікальний компонент у панелі архітектора вода все міцніше за-

войовує позиції у благоустрої міста та архітектурі будівель. Адже якщо 

архітектуру минулого визначають історичні твори, що збереглися, то 

архітектуру майбутнього – споруди, які раціонально використовують 

природні фактори, екологічно сприятливі для людини. Тому потрібні 

нові ідеї та шляхи розвитку «водної» архітектури як окремого напряму. 

 

 

ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА - АРХІТЕКТУРА МАЙБУТНЬОГО 

 

Оверко К.А. 

Науковий керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, доцент 

 
         Дерев’яне будівництво є новим світовим трендом для створення 

екологічно чистих сучасних споруд. З новим масштабом, у будівництві 

споруд з дерева, використовуються методи та технології використання 

конструкцій з дерева, що дозволяє дереву конкурувати зі сталлю та за-

лізобетоном у сучасному будівельному світі залізобетону.  

  Найбільш поширеними та прогресивними технологіями у будівни-

цтві з дерева є використання багатошарових дерев’яних панелей CLT 

(Cross-Laminated Timber). Створена в другій половині XX століття тех-

нологія отримала розвиток на початку XXI століття, що створило пере-

думови до застосування даного матеріалу при зведенні багатоповерхо-

вих будівель. 

 Перше впровадження у будівництво панелей у 2009 р. було засто-

совано при дії дев’ятиповерхового житлового будинку, що згодом спри-

чинило бурхливе поширення технології CLT панелей для багатоповер-

хового житлового будівництва. 

 Будівництво з дерева – це реакція світу на кліматичні зміни. За до-

слідженнями Потсдамського інституту, саме дерев’яне будівництво 
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може стати тим чинником, котрий дозволить вирішити проблему вугле-

цевого забруднення у великих містах. За розрахунками вчених, якщо 

країни Євросоюзу почнуть використовувати дерево для зведення 80% 

будинків, це дозволить щорічно зв’язувати близько 55 мільйонів тонн 

вуглекислого газу. Такий обсяг становить майже половину (47%) всіх 

викидів СО2 на континенті. 

 Матеріал деревини має багато переваг: міцність, низька теплопро-

відність (стіни можна будувати в 3 рази тонше, ніж із цегли), висока 

звукоізоляція, морозостійкість, легкість обробки, невелика вага конс-

трукції, екологічність, а також колір, малюнок, аромат. Дерево володіє 

хорошими вентиляційними властивостями, що сприяє природній зміні 

повітря в приміщенні. Через колоду або брус у закритому приміщенні 

може змінюватися до 30% об’єму повітря.         А головне – з дерева 

можна будувати цілий рік. З усіх типів дерев’яних будинків найбільш 

поширеними є будинки брусової конструкції. Застосування для їхньої 

будівлі пустотілого будівельного бруса з тонкомірної низькотоварної 

деревини дозволить знизити вартість будівництва і підвищити його як-

ість. 

 Залучення в переробку тонкомірної низькотоварної деревини, яка 

в загальному обсязі лісосічного фонду в середньому становить 30%      (і 

більше), є найважливішим, поки не використаним резервом деревної си-

ровини для виробництва різних видів продукції, в тому числі і будіве-

льних матеріалів. Вихід пиломатеріалів з тонкомірної сировини (діа-

метр 8-14 см) становить близько 50%. Виробництво пустотілого бруса 

дозволяє найбільш ефективно використовувати різну низькотоварну де-

ревину. 

 Хмарочос, збудований повністю із дерев’яних матеріалів, мабуть, 

здається вигадкою. Але саме такий проєкт нині втілюється у Чикаго, тут 

будують дерев’яну «свічку» на 80 поверхах (River Beech Tower). Між-

народний будівельний кодекс США дозволив також зведення житлових 

дерев’яних будинків до 18 поверхів. 

 

 

АВТОНОМНИЙ БУДИНОК 
 
Капінос Т.С.  

Науковий керівник – Вотінов М. А., канд. архіт., доцент 

 

Автономний будинок (PassivDom)  – це український стартап, що 

спеціалізується на проєктуванні та будівництві енергонезалежних мо-
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дульних будинків. Ці будинки створюються за допомогою 3D-друку. За-

сновником стартапу є Максим Гербут родом із Маріуполя. Окрім Са-

мого Максима Гербурта проєкт створювався молодими фізиками, яким 

було цікаво створити новий революційний продукт в одній із найконсе-

рвативніших галузей, а саме у будівництві. 

PassivDom не потребує додаткового джерела енергії для нагрівання 

або охолодження і має низьке енергоспоживання. Він ні до чого не під-

ключений – тобто, повністю «самостійний» та готовий до перевезення 

у будь-який момент. 

На сайті стартапу також зазначено, що «PassivDom – найтепліший 

будинок у світі» завдяки своїй технології вікон, а також потужній роботі 

сонячних батарей. Навіть за умов відсутності сонця протягом двох тиж-

нів, будинок функціонуватиме належним чином, запевняють розроб-

ники. 

Завдяки низькій тепловій втраті, такій домівці не потрібно багато 

енергії для опалення або ж охолодження. 

Будинок має автономне постачання води (а саме систему її збере-

ження та фільтри для очищення, навіть якщо вода з річки), а також ав-

тономне енергопостачання завдяки сонячним панелям та батареям. 

Більш того, в нього навіть є власна каналізаційна система.  
Модульний будинок має дуже міцну конструкцію і не вимагає 

зведення фундаменту та спеціальної ділянки для забудови, що робить 

PassivDom вигідним рішенням. Його можна встановити навіть у 

орендованому місці, а за необхідності легко перевезти до іншого. 

Процес створення каркаса повністю автоматизований і один 

модуль може бути зведений за робочу зміну. Більшість часу займає 

процес обробки, і цей час залежить від комплектації будинку. Після 

того, як каркас створений, його утеплюють вакуумними панелями, 

облицьовують оздоблювальними матеріалами як усередині, так і зовні, 

встановлюють енергозберігаючі вікна, двері, автоматику, всі інженерні 

системи та засоби керування. 

Такі матеріали як дерево, бетон, цегла, цемент, метал, пінопласт не 

використовуються. Вони мають кілька вад, але головне – вони не 

довговічні. Вони з часом можуть розвалюватися, тріскатися і постійно 

потребують обслуговування. Тому було прийнято рішення 

використовувати матеріали, які не руйнуються під впливом сонця чи 

морозу. Для PassivDom використовують такі матеріали, наприклад, як 

карбонове волокно, скловолокно та поліуретан.  

Каркас будинку є однією монолітною деталлю, яка за кілька 

прийомів зводиться великими роботами маніпуляторами, що працюють 

аналогічно великому 3D-принтеру. Але якщо звичайні принтери 
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використовують однорідні компоненти, то під час будівництва 

PassivDom, коли друкуються стіни, стеля, дах, використовуються різні 

матеріали.  

Застосовувані технології дозволяють виробляти будинки будь-

яких розмірів, але обмеження існують лише через можливість 

транспортування окремих модулів по Україні, тому габарити одного 

модуля становлять 4х9 метрів. На даний момент для продажу доступні 

два варіанти автономного будинку – ModuleOne (Рис.1) та ModuleTwo 

(Рис.2). 

Розробники пропонують кілька варіантів використання   

PassivDom – він може слугувати як гостьовим будинком на задньому 

дворі, так і дачею для відпочинку на березі моря, у лісі або ж в горах. 

Його також пропонують використовувати у якості мобільного готелю. 

 

 
Рисунок 1 – Візуалізація автономного будинку ModuleOne. 

 

 
Рисунок 2 – Візуалізація автономного будинку ModuleTwo. 

 

 

ПРО ВИХОВНУ ФУНКЦІЮ АРХІТЕКТУРИ У ФОРМУВАННІ 

ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

 

Оверко К.А. 

Науковий керівник – Лусь В.І., канд. техн. наук, доцент 

 

Архітектура – це невід’ємний атрибут життя будь-якої людини. В 

архітектурі зафіксована історія та культура кожного народу та людства 

загалом. У сучасному освітньому просторі як естетичне виховання ви-

користовуються різні види мистецтв: музика, живопис, хореографія. 

Проте унікальний потенціал архітектури використано на повну силу. 
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Архітектурні форми та образи є ефективними засобами впливу на лю-

дину. 

Специфіка художніх засобів архітектури повинна бути покладена 

на розробку та застосування освітніх технологій в естетичному вихо-

ванні. Архітектура стверджує, певні естетичні ідеали, відбиваючи у ху-

дожньо-образній формі ставлення людей до життя, природи. Досягаючи 

в архітектурних спорудах поєднання раціональної та функціональної 

форми з її художньо-подібною інтерпретацією, архітектор утверджує 

своє естетичне світорозуміння. 

Ідейно-образний зміст архітектури та її світоглядна значущість 

пропорційно зростає залежно від охоплення її обсягів: від архітектурної 

споруди до міста, держави, просторової територіальної власності (Єв-

ропа, Азія тощо). У найбільших пам'ятниках архітектури знайшли вира-

ження провідні ідеї, духовні пошуки, мистецькі уподобання свого часу: 

історична забудова старовинних міст, народна житлова та культова ар-

хітектура, палаци, замки, паркові комплекси, сучасні споруди, що ма-

ють художньо-естетичну цінність. 

За допомогою архітектури розкривається становлення суспільних 

відносин, історія людства, розвитку матеріального, наукових та техніч-

них досягнень людства, особливості національної культури, мистецькі 

уподобання та багато іншого. Це пізнання одночасно є засобом вихо-

вання, яке адаптує особистість до життєвих норм та духовних ідеалів 

суспільства. 

Пізнання засобами архітектури реалізується двома шляхами. 

Перший – поверхневий (візуальний – інформація про окремі архі-

тектурні споруди або ансамблі, закладена в їх зовнішньому вигляді, ху-

дожньому та декоративному оформленні, масштабах, плануванні, приз-

наченні тощо).  

Другий шлях, який завжди сповна усвідомлений людиною – гли-

бинний. Під ним ми маємо на увазі чуттєве сприйняття ідейно-образ-

ного змісту, зашифроване у формах архітектурних творів. Архітектурне 

середовище, в якому людина, в силу життєвих ситуацій, переважно про-

водить свій час, неминуче впливає на її психічний та емоційний стан, на 

її духовний світ, поведінку, самопочуття та настрій, на світоглядні орі-

єнтири.  

Архітектура, як будь-яке інше мистецтво, звертається до сфери по-

чуттів. Вона покликана їх поглиблювати та розвивати, таким чином, 

сприяючи самосвідомості та самовдосконаленню людини. У процесі 

сприйняття творів мистецтва, зокрема пам’яток архітектури, активізу-
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ються раціональна та емоційна сфери людської психіки. Ціннісний ха-

рактер естетичного сприйняття визначає ціннісний характер естетич-

ного виховання. 

Виховна та пізнавальна, гносеологічна, функції архітектури нероз-

ривно пов’язані між собою. В основу технології естетичного виховання 

засобами мистецтва архітектури має бути покладено його світоглядний 

аспект. 

Україна – держава з багатою історією та культурою, яка набула 

свого матеріально-художнього вираження у численних пам’ятниках зо-

дчества. До нашого часу сягнули величні архітектурні ансамблі Києва, 

Львова, Одеси, Харкова, тощо. Унікальні зразки народної архітектури, 

спорудження громадського призначення далекого та близького мину-

лого. Країна має багатий архітектурно-художній ресурс, який необхідно 

з максимальною ефективністю використовувати у вихованні людей. 

Серед форм виховної роботи найбільш підходящими є тематичні 

заняття, екскурсії, виставки. Вони мають охоплювати різні напрямки ді-

яльності: дослідницький, пошуковий, навчальний, творчий. Форми ес-

тетико – виховної роботи у кращому варіанті пов’язані між собою, ви-

тікають одна з одної і доповнюють одна одну, створюючи безперервний 

ланцюжок естетичного розвитку людини, а в підсумку – все це направ-

лено на формування індивідуального духовно-інтелектуального світу 

кожної ділової людини, становлення її неповторної особистості. 
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СЕКЦІЯ МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА 

 

Керівник – канд. техн. наук, проф. Завальний О.В.  

Секретар – студентка 1 ММБГ курсу ННІАДОМ Нурахметова О. С. 
 

 

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ – НАЙВАЖЛИВІША 

ЧАСТИНА МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ МІСТА 

 

Баранова О.В. 

Науковий керівник – Завальний О.В., канд. техн. наук, професор 
 

Сьогодні актуальними питаннями є проблеми міської та вуличної 

безпеки. Історія модернізації міського середовища демонструє амплі-

туду коливань рівня комфорту міського життя при збільшенні його чи-

сельності населення. В результаті, планування міських територій впли-

ває не тільки на сприйняття міста в цілому, а й на його функціонування. 

Так, предметом територіального планування стає обґрунтоване розмі-

щення функціонально-планувальних елементів і оптимізація просторо-

вих зв’язків між ними. 

Одним з найважливіших інформаційних ресурсів в системі прий-

няття стратегічних та оперативних рішень щодо містобудівної ситуації 

у місті є генеральний план. Він представляє собою схему планування 

міста в якій розробляється трасування магістральної вулично-дорож-

ньої мережі з прив`язкою до історично сформованих реалій, рельєфу, 

гідрографії.  

У американській й європейській практиці використовують правило 

детальної містобудівної регламентації для міст та для його відокремле-

них фрагментів, а саме як вулиці, невеликі майдани, сквери та ін.. Існу-

ють наступні теорії, зокрема GreenSity, SmartCity, SmartCode та Form-

BasedCode (об’ємно-просторовий код). Наведені теорії описуються при 

створенні правил і стандартів для конкретних міст, районів та терито-

рій.  

Об’ємно-просторове кодування представляє собою розробку змі-

шаного використання земель та має баланс між рівномірністю та гнуч-

кістю видів використання цих земель. Мета об’ємно-просторового ко-

дування полягає не в контролі або регулюванні забудови, вулиць та зе-

млекористувань, а в запропонуванні унікальних способів створення мі-

ського простору на кожному конкретному майданчику планування, про-

понуючи схематичні стандарти, що керують забудовою, вулицями та те-
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риторією в цілому. У системі колування розробляються діаграми та таб-

лиці за допомогою яких пропонується більш детальне використання мі-

стобудівних процесів. А також, заохочують мешканців до висловлення 

своїх бачень щодо розвитку міста або окремої території.  

Процес розробки об’ємно-просторового кодування складається з 

наступних фаз: 

 підготовча – оцінка масштабу;  

 І  документування;  

 ІІ  пропозиція;  

 ІІІ  проєктування коду місцевості. 

На підготовчому етапі проводиться визначення масштабів та тери-

торії. Складається завдання на проєктування, яке повинно бути затвер-

джено міською радою та проектувальниками чи консультантами з пла-

нування територій. Приймаються рішення щодо розміру території коду-

вання та способами реалізації. На цьому етапі також проводяться гро-

мадські слухання, де визначають критерії, які мають бути враховані для 

подальшої роботи.  

В першу фазу входить опитування, документування усіх обмежень 

та характеристик існуючої території. Основні елементи, які розгляда-

ються  та обстежуються: мікрорайони, райони та вулиці вздовж основ-

них магістралей, будівлі, парки, площі, архітектурні стилі та ландшаф-

тний дизайн. 

В другу фазу входить передпроєктна пропозиція, в яку заклада-

ється бажаний результат коду. В цю пропозицію входять три завдання, 

а саме: 

– визначення території кодування, яку громада дійсно хоче змі-

нити, після ретельного розгляду всіх наслідків проєктування; 

– проєктування, яке повинно  включати в себе набагато більше, ніж 

критерії передпроектного бачення громади та планувальників, які взяті 

з вже знайомих генеральних планів міста; 

– реалізація проєкту.  

Третя фаза – це завершення процесу кодування. В цій фазі розроб-

ляється документ, в якому організовується та форматується код місце-

вості.  

Таким чином, об’ємно-просторове кодування дає змогу більш де-

тально проробити територію та її використання і призначення, це дозво-

ляє раціональніше використовувати територію міста. Кодування тери-

торії – це процес, який допомагає місту не втратити своєї ідентичності 

та враховувати інтереси мешканців та підприємців, які використовують 

певну територію.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ 

КОМПЛЕКСІВ 

 

Кащавцева Д.О. 

Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Соціальні зміни, що відбуваються у суспільстві, викликали до 

життя нові види та форми фізкультурно-оздоровчих та дозвільних за-

нять. Намітилася чітка інтеграція культурних та спортивних видів дія-

льності зі збільшенням ролі активного дозвілля. Встановлено, що водне 

середовище може бути використане людиною з лікувальною метою 

краще, ніж будь-яка інша. Все більший попит мають розважальні ком-

плекси, які розраховані на сімейні відвідування – аквапарки.  

Аквапарк – розважальний комплекс, в якому є інфраструктура для 

заняття іграми на воді та водні атракціони такі, як водяні гірки, полива-

лки, басейни з вишкою, фонтани та інші водні розваги. Більш сучасні 

аквапарки можуть бути оснащені пристосуваннями для штучного нагні-

тання хвиль в басейні та заняття особливим видом серфінгу. Більшість 

аквапарків знаходяться на відкритому повітрі, зазвичай в курортній мі-

сцевості, проте існує і чимало закритих комплексів. 

До найбільших аквапарків світу належать: 

1. «Ocean Dome» в Японії. Найбільший в світі аквапарк під дахом, 

який внесено до Книги рекордів Гіннеса.  

2. «Disney Typhoon Lagoon» у США. Являє собою тропічну лагуну 

після руйнівного шторму – це головна тема атракціонів і оформлення 

всього парку. Центром парку є 100-метрова гора Mayday з 9 водними 

гірками, дзюркотливими водоспадами, печерами та заплутаними стеж-

ками в джунглях. 

3. «Wet'n Wild Water World» у Австралії. Цей аквапарк є найбіль-

шим в Австралії, він приймає відвідувачів цілий рік і пропонує їм вели-

чезний вибір неймовірних атракціонів і ексклюзивних розваг. 

4. «Chimelong Water Park» у Китаї. Комплекс обладнаний атракці-

онами, розрахованими на відвідувачів різного віку. Щорічно аквапарк 

відвідують понад 2 мільйонів гостей з інших міст Китаю та з-за кордону. 

У ландшафті парку переважають субтропічні рослини і квіти, створю-

ють природну і розслаблюючу обстановку. Парк також використовує 

провідні в галузі системи очищення, які гарантують, що вода, в якій ви 

плаваєте, безпечна і не містить вірусів.  
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Найбільшими аквапарками України є: Аквапарк «Dream Island» у 

Києві, Аквапарк «Термінал» у Броварах, Аквапарк «Джунглі» у Хар-

кові, Аквапарк «Лімпопо» у Тернополі, Аквапарк «Пляж» у Львові та 

інші.  

Класифікація аквапарків наведена на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Класифікація аквапарків 

 

Аквапарки пропонують багато опцій різним віковим групам відві-

дувачів, з можливістю пасивного і активного відпочинку, спортивних 

змагань, оздоровчої терапії, що також робить їх привабливими для сі-

мейного відпочинку. За асортиментними групами сучасний аквапарк 

має три основних зони:  

1. Активна зона, де передбачено групу водних гірок, серфінг, 

«дика річка».  

2. Зона розваг, де передбачено хвильовий басейн, інтерактивні фо-

нтани, водоспади, «повільну річку».  

3. Wellness зона, де передбачено гідромасажні басейни, термальні 

спа, сауни, парові лазні. 

До базових принципів формування аквапарків слід вважати: ком-

плексність організації структури; відповідність функціонально-розпла-

нувальних рішень кліматичним умовам; трансформативність конструк-

цій та універсальність внутрішнього простору.  
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД 

КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР 

 

Нурахметова О.С. 

Науковий керівник – Панкеєва А.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Останніми роками в Україні зріс інтерес до креативної економіки 

та розвитку креативної індустрії. Виникла потреба у створенні дедалі 

більшої кількості креативних просторів. Впровадження «креативних 

просторів» в тканину міста здатне змінювати його вигляд, сприяти роз-

витку середовищного розмаїття, перетворюючи раніше мало презента-

бельні райони в центри активності. Так, одним з варіантів створення 

креативних просторів є розміщення їх на територіях колишніх промис-

лових підприємств. 

Креативні простори можна поділити на безпосередньо простори та 

приміщення. Своєю чергою до просторів можна віднести креативні кла-

стери та арт-центри, а до приміщень – коворкінги та лофти. 

Термін «лофт» перекладається, як: «верхній поверх промислової 

будівлі або складу». Дане визначення повністю відображає та пояснює 

концепцію та основний пристрій подібного житла. Колишні промислові 

виробництва, склади, будь-які будівлі технічного або промислового 

призначення після виведення їх з експлуатації перетворюються в жит-

лові приміщення.  

Виділяють два типи лофта – комерційний лофт та житловий лофт.  

Комерційний лофт – зазвичай індустріальний простір, який вико-

ристовуються в комерційних цілях. У таких будівлях зазвичай розташо-

вуються офіси, майстерні, галереї та виставкові центри, які разом з ін-

шими громадськими функціями утворюють багатофункціональні цен-

три. У категорію комерційний лофт можна віднести наступні типи лофт-

просторів: лофтстудії, лофт-майстерні та лофт-галереї.  

Класичний житловий лофт передбачає організацію житлового про-

стору в колишніх індустріальних будівлях зі збереженням всіх елемен-

тів і матеріалів. До цієї категорії відносяться: лофтквартири, лофт-апа-

ртаменти, лофт-квартали та лофт-райони.  

Коворкінг (з англ. мови «co-working» – спільно працюючі) – окре-

мий простір для спільної роботи, в основі якого лежить модель роботи, 

в якій учасники, залишаючись незалежними і вільними, використову-

ють спільний простір для своєї діяльності. Схема роботи коворкінгу 

проста. Власник великого офісного приміщення здає робочі місця за не-

велику плату людям, яким іноді потрібен офіс. Коворкінг займає промі-
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жне місце між роботою будинку та використанням окремого офісу. Ко-

воркінги можуть бути самостійним простором, або бути частиною ін-

шого креативного простору. 

Арт-центр – це поліфункціональна будівля чи комплекс, що скла-

дається з універсальних та спеціалізованих приміщень для здійснення 

основної (експонування сучасного мистецтва) та додаткових функцій. 

Арт-центри є новим типом експозиційно-видовищних споруд для про-

ведення мистецьких заходів, що отримали широке розповсюдження у 

світовій архітектурі в кінці ХХ ст. Арт-центр має розширену функціо-

нальну структуру, яка містить окрім експозиційної, видовищну та до-

звіллєву функції, що сприяє спілкуванню та творчому розвитку митців 

та відвідувачів. Арт-центр розглядається як матеріальне втілення функ-

ціональних процесів у сфері сучасного мистецтва, як своєрідна «оболо-

нка» для творів мистецтва. Сучасний арт-центр може виступати не лише 

як освітня і наукова установа, але і як розважальний центр, що зберігає 

експозиційну специфіку. 

Творче середовище можна створювати не тільки в рамках одного 

приміщення або ж офісу – воно може займати цілу будівлю, навіть 

район, об’єднуючи представників креативних незалежних компаній, 

впливаючи на розвиток міського середовища і самого міста. Таке тери-

торіальне об’єднання називається креативний або творчий кластер. Кре-

ативний кластер – загальнодоступна територія, призначена для вільного 

самовираження, творчої діяльності та взаємодії людей. 

Таким чином, перетворення промислових територій під креатив-

ний простір це один з інноваційних методів модернізації міського про-

стору з урахуванням змін потреб міського населення. В результаті та-

кого перетворення відбувається повна зміна функції території.  

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАХОДИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ 

 

Агасян К.М. 

Науковий керівник – Черноносова Т.О., старший викладач 

 

Дефіцит вільних від забудови міських територій, висока вартість 

ділянок та квартир в центральній частині великих міст, стрімке зрос-

тання новобудов в сучасних містах призвело до зникнення територій зе-

лених насаджень загального користування, що в свою чергу впливає на 
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відсутність можливості організації комфортного проживання та відпо-

чинку населення, зміну мікроклімату, підвищення рівня загазованості 

та інших негативних факторах. 

Тож на сьогодні дефіцит зелених насаджень в великих містах гос-

тро виявив наступні проблеми: зберігання та оздоровлення міського се-

редовища; формування умов, які благотворно впливають на психофізи-

чний стан людини; організація комфортного відпочинку на території ве-

ликих міст. Одним із заходів щодо покращення стану навколишнього 

середовища в містах є підвищення рівня озеленення різними заходами, 

що вирішує не тільки санітарні питання але й питання покращення ес-

тетичного вигляду міст. 

Підвищити рівень озеленення можливо застосовуючи  традиційні 

та нетрадиційні методи озеленення. Відповідно до чинних нормативних 

документів в традиційному озелененні високої декоративності території 

досягають за допомогою різних прийомів та форм озеленення (стаціо-

нарні, мобільні, компактні). Сьогодні в умовах щільної забудови і дефі-

циту вільних від забудови ділянок все більшою популярністю користу-

ються так звані нетрадиційні методи. 

Головним завданням нетрадиційного озеленення є створення та за-

безпечення безпечного та комфортного міського середовища. До сучас-

них нетрадиційних заходів можна віднести: компактні види озеленення 

(вертикальне озеленення, багаторівневе тощо), озеленення дахів («сади 

на дахах»), мобільні види озеленення (посадка рослин в спеціальні пе-

ресувні ємності: контейнери, вазони тощо), із застосуванням збірно-ро-

збірних елементів, будівництво екопарковок. 

При вертикальному озелененні використовуються фасадні повер-

хні будівель та споруд, включаючи балкони, лоджії, галереї, підпірні 

стінки тощо. Такий тип озеленення буває двох видів: зовнішній та вну-

трішній (в приміщенні). Як і при традиційних прийомах озеленення не-

традиційне вертикальне озеленення улаштовується за допомогою вико-

ристання різних варіантів: оформлення малих архітектурних форм (аль-

танки, перголи, арки тощо); оформлення балконів, вікон різних огоро-

джень; оформлення фасадів будинків.  

Сади на дахах дозволяють створити комфортний мікроклімат в то-

ргових, житлових та офісних приміщеннях, захистити будівлі від різких 

перепадів температури, надлишкового перегріву та охолодження. Крім 

того, дозволить підвищити вологість повітря, зменшити кількість пилу 

та шкідливих речовин, захистити покриття дахів, знизити витрати на 

опалення та кондиціювання приміщень. 
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Залежно від функціонального призначення, конструктивних особ-

ливостей будинку та даху зелена покрівля може бути експлуатованою 

чи не експлуатованою. 

При улаштуванні експлуатованої покрівлі її архітектурно-плану-

вальне рішення та обладнання залежать від функціонального призна-

чення будівлі (житловий, виробничий, офіс, гараж тощо) та видів діяль-

ності (активний, тихий відпочинок, трудова діяльність тощо). При 

цьому необхідно ураховувати безпеку перебування людей та нормальне 

функціонування всіх інженерних систем будинку. 

На експлуатованих покрівлях крім рослин можливо улаштування 

майданчиків різного призначення, доріжок, різних за функціональним 

призначенням малих архітектурних форм, декоративних та спортивних 

басейнів. Існує практика улаштування на плоскому даху вологого біо-

топу (водойми з замкненим циклом біологічного обміну) 

Для створення зеленого даху вирішуються конструктивні та інже-

нерні питання, при цьому визначаються навантаження, елементи покрі-

вельного пирогу, асортимент рослин. 

Одним із сучасних прийомів, що значно полегшують процес бла-

гоустрою та озеленення міст є газонні решітки, які застосовують як при 

традиційному, так і нетрадиційному озелененні. 

Газонна решітка багатофункціональна конструкція, що склада-

ється з осередків, в кожному з яких росте газонна трава. При цьому сті-

нки осередків зберігають кореневу систему трави від пошкоджень тра-

нспортом, пішоходами, тваринами, витоптування на дитячих ігрових 

майданчиках, зонах відведених для ігор та спорту. Самі осередки є во-

допроникними, при цьому залишкова вода виводиться в нижні шари 

ґрунту. Достатньо ефективні при улаштуванні парковок для автотранс-

порту. Екопарковки є чудовою альтернативою класичним асфальтова-

ним парковкам. 

Залежно від матеріалу, передбачуваного навантаження, властиво-

стей ґрунту, естетичних вимог до території екопарковки поділяються на 

бетонні та пластикові, кожна з яких має переваги та недоліки. 

Тож можна зробити наступні висновки: 

1. Проблема компенсації зелених насаджень в умовах міської  

щільної забудови достатньо ефективно може бути вирішена за допомо-

гою нетрадиційних (альтернативних) прийомів озеленення в сполученні 

із традиційними, за рахунок вертикального озеленення, озеленення да-

хів, улаштування спеціальних каркасів. 

2. Нетрадиційні прийоми озеленення підвищують комфортність 

проживання, покращують екологічні та естетичні якості квартири, буді-

влі, території. 
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3. Зелені насадження впливають на оптимізацію архітектурно-

ландшафтної організації міського середовища, функціональні, мікрок-

ліматичні та санітарно-гігієнічні параметри цілих міст 

 

 

ІНОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПОЛИВУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

 

Бабенко М.В. 

Науковий керівник – Черноносова Т.О., ст. викладач 

 

На даний час питання інноваційних підходів до розвитку системи 

поливу міських територій є актуальним. Основною метою розвитку су-

часних технологій поливу є зниження фінансових витрат на систему ко-

мунального забезпечення та оптимізація процесу поливу міських тери-

торій.  

Найбільш актуальними у розвитку системи поливу міських тери-

торій постають п’ять сучасних технологій: інтелектуальні контролери 

води; зрошувачі низького тиску; внутрішньо ґрунтовий крапельний по-

лив; розумний облік води та рециркуляція стічних вод. 

Інтелектуальні контролери води, також відомі як таймери, в циф-

ровому вигляді керують схемами поливу розприскувачів й систем підґ-

рунтового краплинного зрошення на основі даних, зібраних датчиками 

вологості ґрунту та погодними датчиками. Ґрунтові датчики вимірюють 

кількість вологи в ґрунті й визначають необхідну кількість поливу в за-

лежності від типу ґрунту, місцевості, погоди та інших умов. Погодні да-

тчики, розташовані в міському просторі або на місцевій метеостанції, 

можуть визначити, скільки води потрібно для конкретних погодних 

умов (наприклад, температура, вітер, вологість, опади тощо). Дані про 

погоду, зібрані датчиками, які розташовані на конкретній території, мо-

жуть передаватися бездротовою мережею в систему контролерів через 

Інтернет, тобто за допомогою цифрової мережі датчиків і пристроїв, які 

взаємодіють і обмінюються даними через Інтернет. 

Зрошувачі низького тиску – інновації в конструкціях спринклер-

них форсунок та принципах роботи оптимізують використання та роз-

поділ води на землі: спринклерні голівки низького тиску виробляють 

менше дрібнодисперсного туману, ніж традиційні спринклерні голівки, 

що запобігає виносу води вітром. Спринклерні головки, що оберта-

ються, забезпечують охоплення на 360° навколо спринклера, при цьому 

використовується зменшена витрата і робочий тиск, що дозволяє воді 

рівномірно проникати в землю, а не стікати або нестися вітром. 
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При підґрунтовому краплинному зрошенні (систем SDI) викорис-

товуються вбудовані в землю трубки крапельного зрошення (або «кра-

пельні шланги»), помпа, емітери для випуску води (вихідні отвори по 

довжині підземних труб), клапани та двигуни для повільної та прямої 

подачі води до коріння рослин, де поглинання води та поживних речо-

вин є найвищим. Це відрізняється від верхніх і обертових розбризкува-

чів, які розбризкують воду в повітря, яка потім падає на землю, листя та 

стебла рослин. У порівнянні з розбризкувачами підґрунтове краплинне 

зрошення забезпечує більш рівномірний розподіл води та знижує ймо-

вірність випаровування та стоку. 

Інтелектуальний облік води поєднує у собі фізичні лічильники 

води та компоненти цифрового зв'язку для вимірювання споживання 

води та передачі даних комунальним службам через регулярні промі-

жки часу за допомогою радіосигналів, зв'язку з ліній електропередач, 

супутникового зв'язку та/або Інтернету. Комунальний персонал та інші 

особи можуть отримати доступ до даних про використання води в ре-

жимі онлайн та взяти на себе контроль у режимі реального часу за по-

казаннями лічильників та потоками води. Існує два типи послуг інтеле-

ктуального обліку води: Автоматичне зчитування показань лічильників 

(AMR), дешевший варіант, просто збирає та надсилає основну інформа-

цію про використання води з лічильника до комунального підприємс-

тва. Удосконалена вимірювальна інфраструктура (AMI), дорожчий ва-

ріант, використовує вбудовані в землю датчики та двосторонній цифро-

вий зв'язок для виявлення джерел в інфраструктурі, полегшення зв'язку 

між користувачами та комунальними службами, частішого збору даних, 

забезпечення віддаленого відключення послуг та надання можливості 

персоналу, що обслуговує швидко знайти потрібний ремонт. 

Рециркуляція стічних вод - це фільтрація та використання стічних 

вод замість питної води для непитних функцій, таких як зрошення та 

змив у туалеті. Джерела стічних вод часто повинні бути позначені як 

непридатні для споживання людиною, а системи подачі стічних вод по-

винні бути спроєктовані таким чином, щоб мінімізувати вплив на людей 

і домашніх тварин. 

Яскравим прикладом для України постає використання та дослі-

дження систем поливу в клубі Санта-Фе, Нью-Мексико. Постійні дослі-

дники з Коледжу сільськогосподарських, споживчих і екологічних наук 

Університету штату Нью-Мексико використовують пілотні проєкти для 

дослідження життєздатності систем SDI для підвищення ефективності 

поливу. Проєкти в клубі Санта-Фе в Лас-Кампанасі та Paradise Meadows 

Park в Альбукерке зрошують половину кожної території SDI, а поло-
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вину – спринклерами, і визначають, чи можна SDI ефективно викорис-

товувати для збереження води в реальних ситуаціях. Результати дозво-

лили впровадити такі технології в сільських та міських просторах США, 

а також використовуються у низці країн Європи. 

Отже, технології застосування систем поливу міських територій є 

різноманітні. Завдяки використанню таких інноваційних технологій в 

першу чергу поліпшується стан зелених насаджень міських просторів; 

спрощується процес догляду та контрою для комунальних підприємств; 

знижуються фінансові витрати, але на початку впровадження потребу-

ються значні капіталовкладення, що в перспективі перетвориться на 

значні заощадження, особливо для міського бюджету; поліпшиться мі-

кроклімат окремих територій та в цілому міської території; знижуються 

енерговитрати та формується безпечне середовище. 

 

 

ПІШОХІДНІ ЗОНИ СВІТУ 

 

Сидорова А.А. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 

 

Пішохідні вулиці стали з'являтися у 1950-х роках у Європі. Споча-

тку вільні від автотранспорту зони створювалися, щоб позбавити місце-

вих мешканців і відпочиваючих від шуму. Пізніше головною причиною 

стала безпека руху, а з 90-х додалася ще й екологічна складова. 

При організації пішохідних зон, зазвичай, враховуються потреби 

мешканців відповідних районів. Для жителів передбачено під'їзд спецт-

ранспроту, комунальної техніки, а комерційні організації користуються 

правом під'їзду до магазинів, ресторанів і кафе. Найчастіше в'їзд у пі-

шохідні зони позначений розміткою та знаками. 

У публічних просторах існує безліч підходів до транспортних за-

собів, що приводяться в рух людиною, наприклад, велосипеди, роликові 

ковзани, скейтборди, самокати. У деяких є повна заборона на все, що 

пов'язано з колесами, у інших ‒ певні категорії, треті відокремлюють 

колеса, які рухаються людиною, від пішохідного руху, а в інших немає 

жодних правил.  

Причини створення пішохідних зон. У сучасних містах автотранс-

порт є джерелом забруднення навколишнього середовища, не кажучи 

вже про інші неприємності: від «розбивання» районів автомагістралями 

до заставлених автомобілями узбіч і заторів.  
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Майже у всіх великих містах Європи є пішохідні зони. Одна з най-

більших вулиць, де  заборонено в'їзд автомобілів, знаходиться у Копен-

гагені. Так звана Строгет об'єднує кілька вулиць міста, утворюючи 

площу 100 тисяч квадратних метрів. Створення пішохідних зон часто 

пов'язане з історичним плануванням міста, зазвичай у великих поселен-

нях, що налічують кілька сотень років, утворення таких територій від-

бувається само собою. 

Площа Берти Крегер, Гамбург, Німеччина. Метою було створення 

суспільного простору із затишною атмосферою, який міг би стати сим-

волом всього кварталу. Тепер тут є місце і для магазинів, і для прогуля-

нок, і для відпочинку. Центральна частина площі розділена сидячими 

острівцями, які називають Sitztiden. Лави мають різну висоту і нагаду-

ють хвилі, дерева ростуть прямо крізь них. Від площі зроблений прохід 

до залізничної станції. Він так само, як і сама площа, викладений сірою 

бруківкою. Його поверхню перетинають світлі плавні лінії з бетонних 

плит, їхнє завдання ‒ вказувати напрямок від вокзалу до суспільного 

простору (рис. 1). 

  

Рисунок 1 – Мощення на площі Берти Крегер 

Центральна площа в Еммені, Еммен, Нідерланди. Приклад гранді-

озної реконструкції центру міста. Двадцять шість тисяч квадратних ме-

трів стали новою пам'яткою та найбільшим громадським простором 

Еммена. Раніше площа була заповнена автомобілями, але тепер вона 

призначена для пішоходів і велосипедисті. 

Площа в Емені кращій проєкт через те, як цікаво та функціонально 

там використано воду. У північній частині площі знаходиться ставок, де 

висаджені декоративні водні рослини. Довгим каналом він з'єднаний із 

центральною частиною площі. Тут вода розлита прямо по каменях, її 

глибина складає всього 15 см. Тут знаходяться наземні фонтани. Гладка 

поверхня красиво відображає небо, будівлі та дерева (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Ставок на центральній площі в Еммені 

 

Пішохідні простори створюють можливість відпочинку, при цьому 

забезпечуються зручні місця для під'їзду та паркування автомобілів, 

близькість зупинок наземного чи підземного громадського транспорту. 

Особливо важлива зовнішня привабливість об'єктів, що реставру-

ються в процесі реконструкції, які отримують нове призначення. Пішо-

хідні зони не повинні заважати проїзду міського транспорту.  

 

 

КОНЦЕПЦІЯ «МІСТО В МІСТІ» 

 

Юдкіна П.В. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 

 

Усе в одному: житло, заклади освіти, робота, дозвілля. Новітні фо-

рмати будівництва житла вражають не тільки масштабністю, а насампе-

ред функціональністю і продуманістю. 

Сучасні житлові комплекси розростаються у самостійні структури 

– у містах умовно виникають маленькі населені пункти, де вирує життя 

мешканців, об’єднаних спільною локацією. 

 «Місто в місті» – це концепція облаштування та розвитку життє-

вого простору, де поєднано житлову, офісну та бізнес-площі. Тобто мо-

жна жити у багатоповерхівці, працювати – в офісі по сусідству, відпо-

чивати – у міні-парку чи у закладах дозвілля на території містечка. 

Чим вигідний формат житла «місто у місті»? Оселившись у жит-

ловому комплексі, збудованому за принципом міні-міста, можна отри-

мати чималу практичну користь. Таке сучасне житло і новий рівень ор-

ганізації життєвого простору матимуть такі переваги: 

1. Зручність і комфорт. Квартири у житлових комплексах, які 

збудовані за принципом міста у місті, самі собою вирізняються комфо-
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ртабельністю. Окрім того, зручності тут додаватиме близьке розташу-

вання усіх життєво важливих структур – на території ЖК можна і по-

гуляти, і пообідати, і відвідати салон краси чи перукарню. 

2. Економія часу і ресурсів. Саме організація життєвого простору 

у межах комплексів «міста у місті» допомагає заощадити час і гроші 

мешканців. Скажімо, Вам не доведеться витрачати кошти на пальне, 

таксі чи громадський транспорт, щоб завезти дитину у садок чи школу, 

або і собі дістатися до місць першої життєвої необхідності. У житло-

вих комплексах формату містечка зазвичай функціонують школи, ди-

тячі садки, центри розвитку дитини, перукарні, кав’ярні і навіть меди-

чні центри. 

3. Цільова інфраструктура. Саме інфраструктура навколо надає 

житловому комплексу цілісності і значення містечка посеред полісу. 

Житлові простори, організовані за принципом міні-міст, розвива-

ють власну інфраструктуру з урахуванням потреб мешканців. Напри-

клад, якщо серед мешканців ЖК є запит на продовольчу крамницю чи 

школу творчості, ці потреби, найімовірніше, будуть задоволені. У ЖК, 

створених за типом «місто у місті», інфраструктура розвивається пере-

важно для мешканців. 

1. Безпека. У містечках посеред міста рівень безпеки, порівняно з 

класичними ЖК, вищий. Цьому сприяють такі чинники: 

‒ поквартирні заходи безпеки (відеодомофон, сигналізація); 

‒ загальне цілодобове відеоспостереження на території; 

‒ денна і нічна охорона; 

‒ втілення концепції «двір без авто»; 

‒ підземний паркінг; 

‒ велопарковки. 

2. Екологічність та енергоефективність. Будинки за типом «місто 

у місті» здебільшого енергоефективні. У квартирах монтують індивіду-

альне опалення, отеплюють стіни, встановлюють лічильники на воду, 

світло й газ. А під час спорудження комплексів такого значення засто-

совують екологічно сприятливі матеріали. 

Тему екологічності та зв’язку з природою у ЖК, облаштованих під 

містечка, підсилюють рясні озеленення на території комплексу, проду-

маний ландшафтний дизайн і розлогі зелені зони для відпочинку. 

3. Презентабельність. Проживати у комплексі, де втілено формат 

міста у місті, вдасться не всім охочим. Адже квадратних метрів такого 

житла в Україні небагато. Презентабельність житла тут найперше ство-

рює позитивне враження від утілення концепції – облаштування тери-

торії ЖК для розвитку мешканців. «місто у місті» – наче один організм: 

тут живемо, працюємо і відпочиваємо. 
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4. Зміцнення суспільних взаємин. У житлових комплексах такого 

виду мешканці мають змогу зустрічатися частіше, адже у них – спільні 

більшість місць відвідувань, скажімо, від крамниць – до майстерні 

одягу. Формується спільнота, об’єднана житловим простором і спіль-

ними інтересами: діти разом ходять у садок чи школу, дорослі – у спорт-

зал, перукарні чи заклади дозвілля. 

Створюється атмосфера приналежності до певного кола людей, 

яких об’єднало житло на максимально облаштованій для цього терито-

рії з власною розвиненою інфраструктурою. 

Отож, концепція «місто у місті» – це новий метод організації місь-

кого житла, коли у межах великого міста споруджують житловий ком-

плекс чи кілька, об’єднують їх інфраструктурою, утворюючи так зване 

самостійне містечко. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ 

 

Сєроштан В.В. 

Науковий керівник – Шишкін Е.А., канд. техн. наук, доцент 

 

У період пандемії кожна людина зіткнулася з переосмисленням 

цінностей і, як наслідок, у купівельних уподобаннях. Під час першого 

локдауну (березень 2020 р.) була гостра потреба заощаджувати гроші. 

Даній поведінці сприяло не лише обмеження пересування, а й зниження 

надходження коштів. Частина населення працювала дистанційно, якщо 

дозволяла сфера діяльності, інша залишилася без можливості заробітку. 

Загальний дефіцит доходів змусив інвесторів більш вибірково вивчати 

проєктні пропозиції та ретельно підходити до вибору капіталовкладень. 

Затримки у будівельній сфері до півроку вважалися та вважаються 

допустимими на законодавчому рівні. У разі невиконання умов та збіль-

шення даного часу є варіант підписати угоду про перенесення термінів 

будівництва. Якщо аргументи забудовника не переконливі, за пайови-

ками залишається право вимагати виплати неустойки – тобто штраф за 

невиконання своїх зобов'язань. Залежність купівлі готових квартир і 

тих, що знаходяться на нульовій стадії будівництва, становить при-

близно 20% та 80% відповідно. Отже велика кількість пайовиків вкла-

дають кошти на етапі проєктування або в процесі зведення, тому що на 

цих стадіях сума квадратного метра може обійтися на 50-30% 

вигідніше, ніж коли будинок буде зданий в експлуатацію. На придбання 

квартир можна оформити кредитування. Але у разі затримки введення 
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в експлуатацію це несе за собою підписання банківської заяви, збіль-

шення списку документів про доцільність використаних коштів та інші 

додаткові незручності для пайовика. Варто зазначити, що у зв'язку з не-

дотриманням періодів ведення та здачі об'єкта вчасно, радикально зни-

жується ефективність вкладення інвестицій та слабшає рівень довіри до 

забудовника. 

Раніше основними причинами зриву термінів будівництва відно-

сили: не вчасно завершену проєктно-кошторисну документацію, запро-

вадження неіснуючих обсягів робіт через недобросовісних підрядників, 

різні дефекти та порушення технологій будівництва. Як наслідок задля 

виявлення та усунення проблем виникає необхідність призначення 

експертизи, коригування документації, зміни у календарі сезонності 

робіт, перенесення виготовлення продукції для будівництва тощо. Всі 

ці ситуації впливають на перенесення будівництва на невизначений 

термін.  

У період пандемії до перерахованих вище проблем додається збій 

поставок будівельних матеріалів і конструкцій. Вони викликані знижен-

ням кількості працівників у зв'язку зі швидким зростанням захворюва-

ності. Надалі також йде порушення вимог технології будівництва. Де-

фіцит торкнувся морського транспорту, автоперевезення, авіапереве-

зення і, як наслідок, перенавантаження складських приміщень. Також 

тривалі транзитні терміни спричинені надмірним навантаженням транс-

портної інфраструктури. 

Нестача кадрів веде за собою суттєве перенесення дати завер-

шення будівельного виробництва. Помітний недобір персоналу з боку 

виробника, постачальника та споживача у якості забудовника. Оскільки 

попит залишився на тому ж рівні, а пропозиції зазнали обмежень – 

з'явився ціновий тиск та вартість за послугу транспортування будівель-

них матеріалів суттєво зросла. У зв'язку з цим загальна закупівельна 

ціна відповідно зазнала змін у більшу сторону. 

Пандемія змінила хід звичних речей у всіх сферах та для кожної 

людини загалом. Щоб вивести ефективність роботи на колишній рівень 

виникла потреба переглянути розвиток кадрової тенденції. Масове 

збільшення кількості працівників може дозволити наблизитись до рівня 

результативності, яка була до COVID-19. Слід зазначити, що це зрос-

тання прямо впливає на підвищення майбутньої вартості кінцевого про-

дукту. На противагу можна відзначити тенденцію збільшення запитів 

щодо пошуку віддаленої роботи, яку не можна дозволити на вироб-

ництві. 

До вирішення ситуації необхідно підходити комплексно з 

урахуванням особливого становища внаслідок пандемії коронавірусної 
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інфекції. Пошук шляхів проходить ретельний вибір варіантів і зали-

шається відкритим. В даний час можливе остаточне переведення вико-

нання проєктно-кошторисної документації на віддалену форму зайня-

тості. Цей захід допоможе мінімізувати зайвий контакт і зменшити 

щільність людини на квадратний метр. Дана міра, у свою чергу, допо-

магає дотримуватися безпечної дистанції та інших запобіжних заходів, 

які прописані в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я 

для населення. Крім цього, забудовнику буде вигідно вдатися до знач-

ного збільшення штату, залучення додаткових інвесторів, 

співпрацювати з надійними підрядниками та іншими учасниками будів-

ництва, щоб об'єкт був зданий вчасно. 

 

 

ЛАНДШАФТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТА 

 

Вустянова О.Ю. 

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 

   

Одним із інструментів подолання труднощів взаємодії між людсь-

ким суспільством та природним середовищем, а також визначення та 

практичного втілення напряму оптимального та збалансованого розви-

тку певної території є різні види просторового планування. 

Головними цілями регулювання ландшафтами є: забезпечення зба-

лансованого та комплексного управління користуванням ландшафтів з 

урахуванням місцевих природних, культурних, історичних та археоло-

гічних особливостей та цінностей ландшафтів; збереження різноманіт-

ності ландшафтів, природної, культурної, історичної та археологічної 

спадщини, враховуючи економічні та соціальні потреби суспільства, а 

також принципи сталого розвитку; створення умов для сталого функці-

онування ландшафтів та їхніх компонентів, збереження взаємозв’язків 

між ними, забезпечення цілісності їхніх екосистемних функцій. 

У 2000 року Комітетом Міністрів Ради Європи було підписано Єв-

ропейську ландшафтну конвенцію (ETS №. 176). В Україні Конвенція 

набула чинності 01.07.2006. Метою Конвенції є підтримка процесів охо-

рони, регулювання та планування ландшафтів, а також організація єв-

ропейської співпраці з питань охорони ландшафтів. Конвенція визначає 

заходи, спрямовані на запобігання негативним впливам на ландшафти. 

Відносини у сфері збереження, відтворення та збалансованого ви-

користання ландшафтів в Україні регулюються законами України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-за-
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повідний фонд України», «Про охорону земель», «Про охорону культу-

рної спадщини», «Про екологічну мережу», «Про регулювання містобу-

дівної діяльності», Водним, Земельним, Лісовим кодексами України, 

Європейською ландшафтною конвенцією, Конвенцією про біологічне 

різноманіття, Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природ-

них середовищ і іншими нормативно-правовими актами. 

Для Європейського Союзу Європейська ландшафтна конвен-

ція має широкі наслідки для проектування та планування відносин між 

розвитком та ландшафтом. В Азії відбуваються великі проекти розви-

тку, які ілюструють необхідність гарного ландшафтного планування.  

Розвинені країни Західної Європи та Північної Америки вже давно 

помітили недоліки централізованої системи очищення дощової води, 

тому близько 20 років тому почали розвивати децентралізовані системи 

очищення. Вони передбачають розвантаження і очищення дощових вод 

одразу в кварталах та на вулицях і являють собою біодренажні системи. 

Зовні вони виглядають як звичайні клумби, проте зі специфічними ви-

дами рослин, які стійкі як до перезволоження, так і до нестачі вологи. 

Поверхню клумби складають ґрунтосуміші, які добре пропускають до-

щову воду. Разом з корінням ґрунти слугують природним фільтром 

для води (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема дощових садів та стоку води з вулиць 

«зелено-блакитної» мережі Нью-Йорка. 

1. Біодренаж; 2. Ємність для першого стоку (розташована під поверх-

нею), 3. Вуличний канал (збирає воду з водозбірного басейну і спрямо-

вує її у відновлений струмок Ґованус); 4. Водопроникна клумба (збирає 

та інфільтрує воду з тротуару). 

 

Прикладом проєкту сталого ландшафту в Україні є робота архіте-

ктурної студії Zemlia (Київ) для логістичного підприємства. Переважну 

частину території становлять тверде асфальтове покриття та великі 

площі плоских дахів виробничих корпусів. Головною вимогою замов-

ників було застосування сучасних та екологічних технологій (рис.2). 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU79K01U.html
https://wblog.wiki/uk/European_Landscape_Convention
https://wblog.wiki/uk/European_Landscape_Convention
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Рисунок 2 – Проєкт ландшафту логістичного підприємства. 

 

Метою проєкту було створення рішення, при якому досягається 

максимальне утримання та використання дощової води в межах терито-

рії та її мінімальний стік в дощову каналізацію. Окрім того, в проєкті 

передбачалось використання переважно дикорослих посухостійких 

трав, які потребують мінімального догляду і підвищують місцеве біоро-

змаїття. 

Сучасні тенденції містобудування диктують необхідність приско-

реного розвитку аспектів ландшафтного планування, пов’язаних з гене-

ральним плануванням міст, поселень і окремих міських районів, мікро-

районів, житлових груп.  

 

 

РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА ХМАРОЧОСІВ  

 

Швидка А.К. 

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент 

 

Формування сучасної висотної міської забудови пов’язано з особ-

ливостями постіндустріального суспільного розвитку, при якому про-

дуктивні функції найбільших міст скорочуються, а управлінські і фінан-

сові – зростають. Це визначило, що провідним типом висотної будівлі 

став офіс, що підтверджується обсягами будівництва будівель офісів в 

найбільших містах: в Нью-Йорку в окремі роки він досягає 1 млн м2 в 

рік, в Парижі – 0,5 млн м2. В останнє десятиліття з ними в обсягах буді-

вництва висотних офісів змагаються найбільші міста Південно-Східної 

Азії – Сінгапур, Куала-Лумпур, Гонконг, Шанхай і інші. 

Обсяги будівництва в Україні зростають поряд зі світовими пока-

зниками, в даний час постали проблеми, пов’язані з розміщенням, фун-

кцією, складом і транспортним обслуговуванням як районів висотної за-

будови, так і одного об’єкту. Вперше стали порушуватися питання про 

формування панорамного вигляду міста (образа). 
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 Зі зміною естетичних течій (модернізм, постмодернізм, конструк-

тивізм), і під впливом застосування нових конструктивних систем, бу-

дівельних матеріалів і технології зведення змінюється архітектурний 

вигляд будинків. Висотне будівництво на даному етапі є одне з найдо-

рожчих, але і найпрестижнішим. Комплексні забудови в Гонконзі, Ду-

баї, Нью-Йорку, змушують серйозно поставитися до питання готовності 

нашої держави як в нормативній базі, так і в індустріальних можливос-

тях. 

В кінці ХХ ст. темпи будівництва хмарочосів досягли свого піку. 

Жити, працювати чи відпочивати в будівлі з великою кількістю повер-

хів стало буденною справою, для мегаполісів ці будівлі стають невід'-

ємною частиною їх пейзажу. 

 Необхідно визначити напрями розвитку і вдосконалення архітек-

тури хмарочосів, а також місце цих будівель з їх архітектурою і функці-

онально-планувальної структурою в місті.    

 

 

МІСТО НА РІВНІ ОЧЕЙ  

 

Івахно О.В.   

Науковий керівник – Безлюбченко О.С., канд. техн. наук, доцент  

  

У багатьох містах чималу частку пішохідного руху зумовлено не-

обхідністю. Кількість пішоходів на вулицях залежить від того, наскі-

льки людей заохочують ходити. Якість міста має велику вагу незалежно 

від того, наскільки піше пересування це необхідність чи результат зао-

хочення. Якість міського простору на рівні очей варто було б ввести до 

переліку прав людини, хай про яку частину міста йдеться.  

Саме в малому масштабі, тобто на швидкості 5 км/год, люди кон-

тактують із міським простором зблизька. Саме тоді окремий пішохід 

устигає отримати задоволення від якості міста – або постраждати від її 

браку. Незалежно від ідеології планування й економічних умов проду-

мане ставлення до людського виміру будь-якого міста чи міської забу-

дови має бути беззаперечною вимогою.  

Розгляньмо коротко принципи планування людського виміру мі-

ста. Точка відліку – найпростіші види людської активності. Місто має 

забезпечувати людям можливість зручно й безпечно ходити, стояти, си-

діти, спостерігати, слухати й говорити. Коли така базова людська акти-

вність, безпосередньо, пов’язана з органами чуття та опорно-руховим 

апаратом, відбувається в сприятливих умовах, вона, і так само інші види 
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активності, що пов’язані з  нею, зможе розгортатися в багатьох поєд-

наннях. Увага до масштабу – найважливіша з усіх наявних методологій 

містопланування.  

 Коли вітальня вдома не задовольняє щоденні потреби свого влас-

ника, старанно сплановане місто чи житловий комплекс навряд чи його 

розрадять. І навпаки, якість помешкання й міського простору на рівні 

очей – уже сама собою визначальний чинник якості життя, незважаючи 

на недоліки планування інших зон.  

Врахування чуттів, які забезпечують безпосередній контакт, ви-

значає, чи зручно нам ходити, сидіти, слухати й говорити всередині бу-

дівель, на вулицях району чи міста. Битва за якість відбувається в ма-

лому масштабі.  

Пересування в місті пішки має безліч обличь: це швидкий і цілес-

прямований рух із пункту А в пункт Б, повільна прогулянка зі спогля-

данням краєвидів, дитяча метушня, повільне пересування літніх людей, 

щоб подихати свіжим повітрям, чи у справах. Незалежно від мети, піше 

пересування містом – такий собі «рухомий форум» соціальної взаємодії, 

яка відбувається в кожній точці маршруту і так чи інакше є в житті пі-

шохода. Люди озираються, спиняються, щоб роздивитися, вітаються го-

ворять з іншими. Піше пересування – це вид транспорту, а водночас по-

тенційна точка відліку чи нагода для іншої активності.  

Коли люди зрозуміли цінність людського масштабу при проекту-

ванні міст, вони спочатку задумались про людське тіло. Люди, що ма-

ють горизонтальне почуття зору, що дозволяє їм ходити прямо, не ба-

чать багато речей над собою. Якщо низькі будівлі піддержують наш «го-

ризонтальний сенсорний апарат», то високі будівлі – ні. Наш кут зору 

обмежений: 50-55 градусів над горизонтом, що ускладнює підняття го-

лови. Впливаючи на наше розуміння простору, який нас оточує, ці дат-

чики полегшують відчуття малоповерхових споруд.  

Визначаючи різні враження, менші масштаби у гармонії з людсь-

ким масштабом створюють спілкування, тепло, близькість та, навіть, 

контакт у міському середовищі. Впливаючи на наше відчуття присутно-

сті у просторі, нам легше бути поруч із малоповерховими будинками.  

«Досвід комфорту та благополуччя в містах пов’язаний з тим, що 

міська структура і міський простір знаходяться в гармонії з людським 

тілом, людськими відчуттями та відповідними розмірами і масштабами 

простору». Наш досвід дуже сильно визначається у масштабі всього, що 

нас оточує. Затримуємося ми в якомусь просторі, переміщуємося чи злі-

таємо, наша поведінка прямо пов’язана з просторовими пропорціями 

нашого контексту. Чим більш природнім і невимушеним є досвід, тим 

більше ми хочемо залишитися у цьому середовищі.  
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Ми часто маємо певне уявлення про важливість та розміри міст, 

але воно надто часто засноване на досить упередженому контексті: 

наше сприйняття міст ґрунтується на інших містах, з якими ми знайомі 

або які знаходяться навколо нього і ми нехтуємо усвідомленням того, 

наскільки великими чи маленькими міста є насправді.  

         

 

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ У ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ З 

УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІЗРАЇЛЮ 

 

Ковалевський Д.В.  

Науковий керівник – Гордієнко С.М., ст.викладач 
 

Починаючи з часів Другої світової війни, бомбосховища є най-

більш поширеним способом захисту населення в умовах ведення бойо-

вих дій в усьому світі. На відміну від індивідуальних бомбосховищ, які 

споруджувались відповідно ступеню захисту і можливостям замовника, 

громадські бомбосховища враховували на сам перед вартісну складову. 

Тому зазвичай – це окремі спеціалізовані підземні споруди, розраховані 

на значну кількість людей, або вбудовані приміщення, розташовані в пі-

двальній частині будівель, пристосовані для захисту мешканців цього ж 

будинку. 

Слід відзначити, що саме останній тип бомбосховищ можна вва-

жати найбільш поширеним в житловій забудові, оскільки він має насту-

пні переваги: 

1. Забезпечує мінімальні витрати часу на евакуацію мешканців до 

бомбосховища. 

2. Полегшує організацію контролю за мешканцями. 

3. Дозволяє надавати своєчасну допомогу, як під час евакуації, так 

і у разі руйнації оселі. 

4. Використовує підземний простір самої будівлі, що дозволяє мі-

німізувати площу забудови. 

Особливої актуальності питання цивільного захисту набули в Ук-

раїні 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення 

російської армії. 

Проблема полягає в тому, що на той час в країні спостерігалась 

недостатня кількість повноцінно обладнаних бомбосховищ, що зумо-

вило використання для цих цілей вбудованих і пристосованих примі-

щень. Нажаль, далеко не всі подібні підвали-бомбосховища в нашій кра-
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їні обладнані захищеною системою вентиляції й питної води, можливі-

стю приготування їжі, душовими та санітарними вузлами. До того ж, 

більшість з них взагалі можуть стати пасткою у випадку завалу. 

З перших днів бойових дій стало зрозуміло, що в житловій забу-

дові більшість ушкоджень пов’язані з різними похідними від вибухів, а 

саме: вибитим склом, частковими руйнуваннями і займаннями. Особ-

ливі труднощі виникають через раптовість загрози, а також складнощі 

евакуації літніх людей і дітей. 

Зважаючи на це стає очевидним те, що найдоцільнішим заходом у 

більшості випадків може бути автономне укриття у вигляді невеличкої 

кімнати в кожній квартирі або приватному будинку, яке дозволить за 

лічені секунди досягати безпечного місця. 

Чудовим зразком застосування автономних укриттів може бути 

досвід Ізраїлю, який знаходиться у стані перманентної війни з 

1991 року. Саме в цій країні була розроблена концепція створення «зони 

безпеки» – спеціального захищеного місця в середині кожної квартири. 

Нині такі приміщення мають майже 40% ізраїльських квартир, а нази-

вають їх «мамадами». 

Мамади не розраховані на пряме влучання ракети або снаряду. 

Вони захищають від близького розриву, ударної хвилі, уламків і вража-

ючих елементів ракет. Також вони можуть рятувати від хімічної та бак-

теріологічної зброї. 

Конструктивно мамади можуть бути виконані у вигляді вбудова-

ного або прибудованого приміщення, обов’язковими елементами якого 

мають бути: 

– подвійні залізобетонні стіни товщиною понад 25 см.; 

– сталеві двері й ставні на вікнах; 

– спеціальні протиударні вікна; 

– електричне обладнання; 

– система сповіщення. 

На вікнах заборонено ставити решітки, а у оздобленні застосову-

вати керамічну плитку. 

Площа приміщення повинна бути не меншою 9 кв.м., а стеля висо-

тою понад 2,5 м. В багатоповерхових будівлях мамади слід розташову-

вати один над другим. 

Не зважаючи на певні проблеми проектування й спорудження ма-

мадів під час ведення бойових дій, досвід Ізраїлю необхідно вважати 

корисним для України. 

Безперечно про будівництво таких укриттів в зоні ведення бойо-

вих дій не може бути й мови. Проте у більш спокійних та віддалених 

районах країни цими питаннями можна займатися вже зараз. Зокрема, 
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можуть бути застосовані прибудовані варіанти для існуючих багатопо-

верхових будівель, особливо у випадку так званих хрущовок. 

Слід також відзначити, що в інших випадках необхідно застосову-

вати індивідуальний підхід. 

Що стосується фінансування подібних проектів, то до нього доці-

льно залучати цільові державні фонди або заохочувати інвесторів. 

 

 

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Гладуненко І. П. 

Науковий керівник  – Жидкова Т.В., канд. техн. наук, доцент  

 

Війна в Україні показала повну неспроможність забезпечення ци-

вільного захисту населення. Наявні бомбосховища виявились неприда-

тними для тривалого перебування людей. Навіть при наявності такого 

укриття їхнє розташування не дає можливості дістатися до них протя-

гом часу від початку сигналів тривоги й початком обстрілів. 

Відключення ліфтів не дає змоги маломобільним групам населення 

(людям з інвалідністю, особам похилого віку, вагітним жінкам тощо), 

яких налічується до 60-70% населення, навіть вийти з будинку. Саме ця 

частина населення залишається в будинках і гине під час бомбування й 

ракетних атак. 

В подібній ситуації з моменту свого створення перебуває  держава 

Ізраїль. З боку ворожих держав та терористичних організацій весь час 

продовжуються обстріли й частка ракетних ударів потрапляє в міста, 

попри міцний протиракетний захист. Тому варто вивчити системи захи-

сту цивільного населення в Ізраїлі й скориставшись їхнім досвідом роз-

робити низку заходів для України. 

На теперішній час захист цивільного населення Ізраїлю передбачає 

кілька варіантів  захищеного простору.  

Вибір захищеного простору залежить від часу, необхідного для пе-

реміщення до нього з початку попереджувальної сирени. 

1. МАМАД – захищений простір у квартирі. Кімната, стіни та перек-

риття якої виконуються з армованого бетону. В кімнаті мають бути за-

хисні двері і вікна призначені для запобігання проникненню ударної 

хвилі та уламків. 

2. МАМАК – захищений простір на сходовій клітці  

3. БОМБОСХОВИЩЕ В БУДІВЛІ - за умови, що до нього можна діс-

татися внутрішніми сходами. 
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4. ГРОМАДСЬКЕ БОМБОСХОВИЩЕ - за умови, що до нього можна 

дістатися протягом зазначеного часу, - з початку сигналу повітряної 

тривоги. 

 

 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНІ ПІСЛЯ ВІЙНИ  

 

Стефанович В. В. 

Науковий керівник – Апатенко Т.М., старший викладач 
 

Вторгнення Росії в Україну принесло багато нищівних втрат по-

перше це людські втрати й також  внаслідок військових дій в Україні 

знищено або пошкоджено вже близько 6,8 тисячі житлових будинків. За 

всіх жахів війни й слабкої передбачуваності майбутнього ходу подій 

нам вже сьогодні слід думати про те, як ми будемо відбудовувати країну 

після закінчення війни. Одним із основних завдань програми після-во-

єнної реконструкції має стати відновлення та створення нової фізичної 

інфраструктури для забезпечення життєдіяльності суспільства і підтри-

мки довгострокового економічного розвитку та  відродження екологіч-

ного стану довкілля.  

Окупаційні війська обстрілюють житлові будинки – багато руйну-

вань у Харкові, у Маріуполі взагалі не залишилося цілих будівель, ре-

гулярно обстрілюють Київ та майже усі міста та містечка України. Єди-

ного підходу щодо робити із зруйнованими будинками в Україні немає. 

Є будинки та будівлі, які можна реконструювати. Але якщо втрачено 

опорну здатність, їх потрібно зносити, оскільки жити і перебувати в них 

дуже ризиковано. Особливо це стосується будинків старої забудови, на-

приклад, «панельок». Під час війни з’явилася велика кількість публіка-

цій, присвячених тематиці щодо відновлення транспортної, інженерної 

інфраструктури та реновації житлової та громадської забудови – найбо-

лючіші й найактуальніші питання сьогодення, але також не менш важ-

ливим питання є відродження довкілля у тому числі й природного сере-

довища. Перші кроки у цьому напрямку було зроблено, коли в. о. Мі-

ністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець 

домовилися з Єврокомісаром з питань навколишнього середовища, оке-

анів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом про те що Україна отримає 

доступ до європейських довкіллєвих програм LIFE та Copernicus.  

Програма ЄС Copernicus – це комплексна програма спостереження 

за Землею за допомогою системи супутників і наземних систем, а також 

комплекс похідних програмних продуктів і сервісів для застосування 
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даних у щоденному житті – від екологічних та аграрних проблем до пи-

тань безпеки й реагування на надзвичайні ситуації. 

Відповідно, Європейська Комісія (ЄК) допоможе в процесах моні-

торингу стану довкілля й екологічних наслідків від війни на основі су-

путникових даних системи Copernicus: лісові пожежі, незаконні виру-

бки лісу, забруднення ґрунтів, якість повітря, екологічний стан моря, 

радіаційний моніторинг. 

Програма LIFE із захисту клімату та довкілля передбачає бюдже-

тне фінансування програм охорони та відновлення навколишнього при-

родного середовища. Її засновано 30 років тому. 

Для України реалізація проєктів у рамках програми LIFE може 

стати ефективним методом подолання наслідків військових дій Росії на 

територіях природно-заповідного фонду: відновлення та збереження бі-

орізноманіття, природоохоронних територій і природних екосистем Ук-

раїни загалом. Також у Євросоюзі вже заговорили про експертну допо-

могу Україні з вивчення досвіду інших країн щодо відновлення в після-

воєнний період. На думку єврокомісара, важливо, щоб відновлення Ук-

раїни відбувалося на принципах сталого розвитку та зелених техноло-

гій.  

Через варварську агресію російської федерації Україна змушена 

боротися за державність та збереження життя мільйонів людей вже сьо-

годні, і питання зміни клімату відійшли далеко на задній план. Агресор 

зруйнував не тільки людські життя, а й руйнує навколишнє середовище, 

наслідки чого українці та українки відчуватимуть на собі не один рік. 

Екоактивісти нарахували більше сотні заборонених Женевською конве-

нцією злочинів проти довкілля внаслідок російської агресії. Це несе нові 

екологічні ризики, які також можуть збільшити кількість людських 

жертв війни у майбутньому.  

Злочини проти довкілля теж є частиною воєнних злочинів. Згідно 

з Женевською конвенцією, «заборонено застосовувати методи або за-

соби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очі-

кувати, принесуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному 

середовищу». 

З перших днів були зафіксовані обстріли та бомбардування проми-

слових та енергетичних об’єктів, підпали лісів, підриви нафтобаз, забру-

днення Чорного та Азовського морів (в першу чергу через затоплення 

суден). 

Варто взяти за основу принцип, що закладений в Сендайській Ра-

мковій Програмі зниження ризиків лих – «відбудувати краще, ніж 

було». Саме такий принцип найбільш повно відображає ідею сталого 

розвитку та ризик-орієнтованого підходу в процесі відбудови. Він має 
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слугувати головним ціннісним та методологічним орієнтиром при роз-

робці Програми відбудови України та відповідного плану дій. 

Після війни ми будемо пожинати плоди бойових дій – руйнування 

екосистем, забруднення ґрунтів, зменшення біорізноманіття, зростання 

кількості шкідників у лісах. Крім того, відбудова країни потребуватиме 

значної кількості природних ресурсів. Також є ризик невиконання Ук-

раїною вже поставлених кліматичних цілей, адже війна – це внесок у 

зміну клімату, а відновлення країни неминуче буде супроводжуватись 

значними викидами парникових газів. 

Оскільки очікується значне хімічне забруднення ґрунтів та вод, ва-

жливо після війни подбати про ефективну систему моніторингу стану 

довкілля. Яка б дозволила зафіксувати реальний об’єм завданої шкоди 

довкіллю та дозволила вжити найефективніших заходів, щоб уникнути 

подальшого погіршення ситуації та щоб відновити екосистеми до без-

печного стану – і для людини, і для дикої природи. 

Зараз є дуже важливою активність Міндовкілля, громадянського 

суспільства та екологічного комітету Верховної Ради, щоб уся шкода 

довкіллю була максимально зафіксована та у подальшому компенсо-

вана агресором. Також важливо, щоб план відновлення України вклю-

чав заходи з відновлення та збереження екосистем, а до планів із відбу-

дови населених пунктів включати природорієнтовані рішення та заходи 

з адаптації до зміни клімату. 

 

 

ДЕРЕВ’ЯНІ КАРКАСНІ БУДИНКИ У СУЧАСНОМУ 

ДОМОБУДУВАННІ 

 

Орябінська Р.П. 

Науковий керівник – Мороз Н.В., старший викладач 

 

До останнього часу в нашій країні каркасне житлове будівництво 

було розвинене слабко - в основному все робилося виключно за на-

тхненням. Тоді як в Америці та Скандинавії технологія будівництва ка-

ркасних будинків пройшла великий шлях, перетворившись на набір ста-

ндартних, відпрацьованих та перевірених роками рішень. Маса прихи-

льників каркасного домобудівництва, які зводять своїми руками або під 

своїм контролем дачні будиночки невеликої площі або нові заміські бу-

динки для постійного проживання. Згідно проведеного аналізу вияв-

лено, що вихідних технологій будівництва будинків на дерев’яному ка-

ркасі дві – канадська, вона ж американська, та скандинавська, вона ж 

фінська. 



 

 

47 

У каркасному будівництві, незалежно від використовуваних мате-

ріалів, будь то дерево, метал або бетон, основним елементом конструк-

ції є каркас, що несе, а не стіни. Сучасні багатоповерхівки в більшості 

зводять за монолітно-каркасною технологією, заливаючи арматурний 

остов бетоном, а стіни заповнюючи вимощувальними матеріалами. У 

приватному будівництві максимально поширені дерев’яні каркаси, 

дещо рідше зустрічається легкі сталеві тонкостінні конструкції, або са-

моробні металеві каркаси з профілю. 

Популярність деревини пояснюється її доступністю і простотою 

обробки, а по довговічності правильно зібраний каркасник не поступа-

ється кам’яним спорудам, що доведено дбайливими європейцями.  

 Для будівництва каркасного будинку за канадською технологією  

характерно не лише зведення стін на платформі чорнової підлоги, але й 

інші особливості: 

• складання каркаса тільки з сухого пиломатеріалу, всі елементи з 

дошки, при необхідності здвоєної/будованої, ніякого бруса, як в кутах, 

так і в інших частинах конструкції; 

• у зоні прорізів здвоєні стійки; 

• отвори посилені встановленою на ребро дошкою (хідер); 

• здвоєне верхнє обв’язування; 

• у ключових точках (кути, примикання перегородок, стійки) пере-

тин верхнього та нижнього ряду обв’язки; 

• для кріплення елементів каркасу технологія передбачає застосу-

вання гладких цвяхів. Використання кручених або з насічками більшої 

міцності не дасть, а працювати з ними складніше. 

• як обшивка практично всюди застосовується ОСП завтовшки від 

12 мм. На даху, якщо відстань між кроквами більше 60 см, укладають 

товсту фанеру. Як і каркас, обшивку фіксують цвяхами (45 мм), між ли-

стами залишають деформаційний зазор (2-4 мм). Плити забезпечують 

каркасу додаткову жорсткість, що дозволяє обійтися без укосів. На 

стіни плити можуть монтуватися як горизонтально, так і вертикально, 

але горизонтально,  практичніше. На лаги та крокви плити укладаються 

суворо впоперек. 

Щодо Скандинавської технології каркасного будівництва то для 

скандинавів характерні «напівфабрикати» – вони будуються переважно 

із домокомплектів різного ступеня готовності заводського складання – 

від готових модулів до набору готових деталей. Якщо ж мова про каркас 

з окремих елементів, з подальшим утепленням та обшивкою, то знову ж 

таки, всі деталі напиляні та пронумеровані, залишається складання на 

місці за проектом. 
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В нашій країні найчастіше використовується саме ця система з 

тією різницею, що всі елементи нарізаються самостійно. Як утеплювач 

скандинави теж віддають перевагу мінеральній або базальтовій ваті, в 

останні роки набуває поширення целюлозна вата (ековата) – особливо в 

перекриттях і на горищах. Також наявність ригеля є характерною озна-

кою скандинавського каркаса, тому що він дозволяє обійтися без поси-

лення прорізів і замінює здвоєну верхню обв’язку. 

Незалежно від того, за якою з технологій будуватиметься будинок, 

а це може бути канадсько-скандинавський, змішаний варіант, головне – 

дотримання цих технологій. Будуючи будинки вищевказаних типів мо-

жливо досить  у короткі терміни збудувати багато житла у приватному 

секторі.  

 

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ У МІСТАХ 

 

Радченко В.Ю. 

Науковий керівник – Чепурна С.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Одним з найголовніших принципів ефективного використання 

просторового потенціалу міста, і громадського простору зокрема, є ра-

ціональність розташування об’єктів різноманітних за своїми розмірами, 

функціями та профілем, що зумовлюють формування міста як єдиного 

механізму. 

Одним із заходів поліпшення ситуації є вдосконалення інструмен-

тів регулювання щодо використання громадського простору міста, на-

приклад такого як функціональне зонування, яке на даний час розгляда-

ється як бюрократичний інструмент, а не засіб. В Україні на сьогодніш-

ній день ще не створені належні умови для розвитку міст саме з цих 

позицій 

Світова практика показала, що містобудівне зонування – це визна-

чення територіальних зон із встановленими містобудівними регламен-

тами.  

Досвід зонування нашої країни формувався в колишньому радян-

ському союзі, де земельне право базувалося тільки на категоріях земель, 

в той час як такі поняття, як планування земель чи територій не мали 

особливого значення. Містобудівне зонування не визначає розміщення 

конкретних об’єктів на земельній ділянці та обсяги будівництва, а вста-

новлює тільки види використання території ділянок, умови та обме-

ження в межах визначених зон та підзон.  
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Принципи сучасного функціонального зонування (використання) 

міського простору були сформульовані у 1933 році на IV конгресі су-

часної архітектури в Афінах, підсумком цього конгресу стало проголо-

шення «Афінської хартії». Цей документ зіграв величезну роль у фор-

муванні сучасної урбаністики, що дозволяє описувати соціально-еконо-

мічні проблеми міст і можливі шляхи їх вирішення. Функціональне зо-

нування територій стало основою документів, що в значній мірі зумо-

вили спрямованість вітчизняного розвитку просторової організації міст.  

Однак, чітке функціональне зонування, яке в XX столітті стало но-

вовведенням в організації міста на сьогоднішній день втрачає свою ак-

туальність. Функціональна організація громадського простору відпо-

відно до «традиційної» схеми функціонального зонування на сьогодні-

шній день є явним пережитком старого часу.  

Сучасна практика регулювання використання просторового потен-

ціалу міста показує, що реальний процес життєдіяльності міста, не вкла-

дається в рамки «робота - житло - відпочинок».  

Тому, сучасною тенденцією регулювання щодо використання гро-

мадського простору міста є відмова від жорсткого функціонального зо-

нування та чіткого визначення їх меж і перехід до створення багатофу-

нкціональних територій, на яких можливе здійснення всіх основних фу-

нкцій, притаманних сучасному місту. Таким інструментом можуть 

стати принципи міського дизайну, зокрема Form Based Code, який все 

більше набирають популярності і довели свою ефективність у багатьох 

містах та громадах США та Західної Європи.  

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЄКТУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ 

ЗАБУДОВИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Литвин В.В.  

Науковий керівник – Івасенко В.В., канд. техн. наук, доцент 

 

Резюмуючи основні положення концепцій і програм, розроблених 

для забезпечення переходу до сталого розвитку, можна виділити голо-

вні пункти, що мають пряме відношення до тематики проєктування ма-

лоповерхової забудови: енергоефективність будівель; енергозберігаючі 

технології та відновлювані та альтернативні джерела енергії; місцеві бу-

дівельні матеріали; екологічно чисті будівельні матеріали; скорочення 

потреб в автомобілях і заохочення пішоходів, використання велотранс-

порту та інших альтернативних видів транспорту; підтримання розви-
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тку невеликих міст та сільських населених пунктів; обмеження зрос-

тання міст і контроль за їх ростом; посилення ролі архітектурно-прос-

торового планування міст; охорона зелених зон у містах і навколо них; 

охорона лісів та біорізноманіття; традиційні і місцеві способи господа-

рювання на землі; мінімізація споживання ресурсів; мінімізація вироб-

ництва відходів; рециклінг і повторне використання відходів; зниження 

поверховості житлових будинків; стимулювання розвитку колектив-

ного та індивідуального житла з присадибними ділянками. 

Таким чином можна констатувати, що до початку XXI ст. склалася 

певна концепція, що містить сучасне уявлення світової спільноти про 

шляхи і методи вирішення питань сталого розвитку при проєктуванні 

малоповерхової забудови. Характерно, що більшість з цих вимог були 

сформульовані і висунуті екологами, фізиками, хіміками, біологами, со-

ціологами та іншими зацікавленими фахівцями і громадськими діячами. 

Це, в свою чергу, зумовило певні труднощі у представників професій-

них архітектурних кіл в розумінні даної проблематики. До цих пір серед 

них спостерігається деяка відчуженість або недовіра до даних ідей. 

Якщо на початку і середині XX в. архітектори і містобудівники самі ви-

сували прогресивні ідеї подальшого розвитку суспільства та міст, то до 

кінця століття ініціатива в цій області перейшла в руки людей інших 

спеціальностей. Ідеї тотальної урбанізації, індустріальних міст, "міст-

машин", які надихали містобудівників на початку століття, отримали 

своє повне втілення до середини сторіччя. До цього часу для багатьох 

людей вже стала ясна антиекологічність подібних концепцій. Роман-

тика урбанізації розвіялася, а проблеми сучасного міста встали до кінця 

сторіччя у всій гостроті. Архітектурними колами не було запропоно-

вано жодних кардинальних альтернатив технократичному характеру ур-

банізації. І досі в практиці містобудування в панують старі стереотипи 

мислення. Коли до кінця сторіччя була сформульована концепція ста-

лого розвитку людської цивілізації і населених місць, представники 

професійних архітектурних кіл виявилися мало підготовлені до сприй-

няття передових ідей. Постає проблема висунення інших альтернатив 

даної концепції, зокрема в проєктуванні малоповерхової забудови. 
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МЕДІАТЕКА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО МІСТА 

 

Сенцов В.Р.  

Науковий керівник –  Мартишова Л. С., канд. архіт., доцент 

 

Сучасні бібліотеки не тільки щодня стикаються з безліччю проблем 

але і зупинились у своєму розвитку та залишаються на «класичному» 

рівні, проте існують і винятки – бібліотеки, які шукають вирішення про-

блем, впроваджуючи інноваційні методики роботи. Сучасна бібліотека 

має відповідати сучасним запитам та вимогам читачів, бути технічно 

досконалою, інформаційно розвинутою, цікавою та комфортною, це 

свого роду «міська вітальня», місце об'єднання за інтересами різних со-

ціальних груп населення, де будуть задоволені різноманітні потреби ме-

шканців міста. Тож одним із завдань сучасних публічних бібліотек ХХІ 

ст. стає розвиток навичок громадян у використанні сучасних технологій 

пошуку та обробки інформації. 

Перехід до нового тисячоліття позначився якісною зміною науково-

технічного арсеналу та загальною інформатизацією. Сьогодні в еконо-

мічній, політичній та соціальній сферах перемагають ті, хто має не 

тільки доступ до інформації але і сучасні засоби її отримання, обробки, 

поширення, зберігання та використання. Корінні зміни в різних сферах 

життя і, головним чином, глобалізація інформаційних процесів впли-

нули на осмислення ролі, функцій та соціальної значущості «простору 

для читання». На межі XX-XXI ст. поняття «бібліотека» трансформува-

лось у новий тип – медіатека – «вікно у світовий інформаційний прос-

тір». Завдяки новим можливостям: виходу в Інтернет, комп'ютерним, 

аудіо- та візуальним технологіям, що багаторазово збільшують реальні 

можливості бібліотеки за рахунок використання світових інформацій-

них ресурсів, створюються умови як для розширення кругозору, так і 

для здатності навчатися все життя.  

Сучасні медіатеки активно розвиваються, «залишаючи» межі внут-

рішнього простору, задля зовнішнього інформаційного поля, стаючи 

справжнім центром життя спільноти. Це пов'язано, перш за все, з розта-

шуванням цього типу споруд у центрі ділової та фінансової активності, 

у місцях дозвілля та розваг чи масового скупчення людей. Однак як 
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структуруючий компонент, що організовує різноманітний і динамічний 

соціокультурний простір великого міста, медіатека, на відміну від тра-

диційної бібліотеки, може задовольнити найширші потреби всіх катего-

рій населення. Вона здатна не тільки забезпечити високий рівень у сфері 

інформації та освіти, а й у сфері позаінформаційної діяльності – культу-

рної, дозвіллєвої, ігрової, розважальної, комунікативної та ін. 

 

 

БАГАТОФУНКІОНАЛЬНА АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ 

СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ 

 

Слюсар Д.О. 

Науковий керівник - Мартишова Л. С., канд. архіт., доцент 

 

Багатофункціональність посідає особливе місце як в теорії так і в 

практиці архітектури, вона стала невід'ємною характеристикою більшо-

сті сучасних архітектурних споруд та важливою складовою структурної 

організації різноманітних за розмірами об'єктів. Сучасний темп життя 

вимагає від людини відповідати численним критеріям, тож людина пре-

д'являє такі ж самі вимоги до навколишнього світу.  

В даний час лише порівняно невелика кількість архітектурних 

об’єктів будується з розрахунком тільки на одну функцію, тому що ба-

гатофункціональність архітектурного простору, що полягає у створенні 

умов для інтегрованої, різноманітної та інтенсивної у всіх її проявах ді-

яльності людини стала невід'ємним компонентом архітектури. Сучасна 

тенденція втілення багатофункціональності архітектурних об’єктів вла-

стива не тільки міській архітектурі, але і сільській, де ця ідея стає дедалі 

поширенішою і актуальною. 

В сучасних сільських поселеннях і малих містах, наслідуючи багато-

віковий досвід та новітні світові тенденції, виникають багатофункціо-

нальні центри і комплекси, покликані задовольнити всі потреби сільсь-

кого суспільства, згідно опорному каркасу розселення країни. Різнома-

нітні за провідною функцією (торгівельна, спортивна, розважальна та 

ін.) комплекси, з’являються в сільській місцевості, вирішуючи комплекс 

проблем, пов'язаний з рівнем обслуговування мешканців. Багатофунк-

ціональні громадські комплекси дають змогу підвищувати ефективність 

земельних ділянок за рахунок ущільнення забудови, раціональної орга-

нізації комунікаційної інфраструктури та забезпечення комфортних 

умов для відвідувачів. 
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Треба зауважити що, сільське та міське середовище поступово пере-

стають бути паралельно існуючими світами, утворюючи єдину ієрархі-

чну систему поселень, що також розширює функціональну насиченість 

сільських громадських центрів, які, в свою чергу, дають змогу гаранто-

вано отримати комплекс сервісного обслуговування в сфері різноманіт-

них функцій «в концентрованому вигляді». Звичайно, багатофункціона-

льне будівництво в сільській місцевості, як і вся сільська архітектура, 

має свою специфіку, а також свої, відмінні від міста причини впрова-

дження фактора багатофункціональності в будівництво, це перш за все: 

великі незабудовані території навколо, темп життя сільського жителя 

також відрізняється від міського. 

Історично громадські простори поселень формуються із трьох фун-

кціональних вузлів: сакрального (релігійного), громадського (адмініст-

ративного), торгівельного. Згідно з цим формуються головні простори 

та «блоки» будівель поселення певного призначення: культурного, тор-

гівельного, адміністративного, освітнього, релігійного, тощо. Тож 

принциповою ознакою поселення, незалежно від розташування та кра-

їни, служить наявність в його структурі: будівлі районної адміністрації 

(таун-холлу), школи або дитячого садка, сільського клубу або будинку 

культури, ринку чи будинку торгівлі (супермаркету), а також релігійної 

споруди, відомо, що церква, костел, каплиця та ін. була головним «ду-

ховним» центром та невід’ємною частиною історичної структури міста. 

Однак, у наш час будівлі релігійного призначення втратили цю істори-

чну потужну містоформуючу роль, як і дома культури чи клубу, посту-

пившись місцем іншим функціональним блокам, що створюють групи 

для формування багатофункціональних об’єктів. Так, сільська громад-

ська архітектура стає все більш багатофункціональною, а це означає, що 

зазначені функціональні блоки починають не тільки все тісніше взаємо-

діяти один з одним, але все частіше втрачають чіткі межі, що відокрем-

люють один функціональний блок від іншого.  

Процес формування сільських громадських просторів наслідує істо-

ричні принципи, де контекстом є культурна традиція роду (великої ро-

дини чи громади), а в архітектурно-просторовому виразі – єдиний 

центр, в якому зосереджене життя всього поселення. Наслідком про-

гресу є поява багатофункціональних громадських центрів, що є синте-

зом (частково або в повному обсязі) не тільки функції, але і компози-

ційно-просторової структури поселення, що стають моноцентричними 

з концентрацією в межах одного об’єкту освітньої, культурно-дозвіль-

ної, адміністративної та ін. функціональних зон, що мають зв'язок один 

з одним співіснуючи в рамках однієї структури на взаємовигідних умо-

вах. 
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Таким чином, можна стверджувати, що історичний принцип форму-

вання контексту сільських громадських просторів створює основу для 

об'ємно-просторової структури багатофункціональних сільських ком-

плексів, які мають два основних типи принципів організації. Перший 

тип – це комплекс різнофункціональних споруд, що є об’єктом з кількох 

об’ємів, що стоять окремо, об'єднаних відкритими громадськими прос-

торами; другий тип – комплекс, де різні функції поєднуються в єдиний 

об'єм та співіснують в рамках однієї будівлі, що є об’єктом з кількох 

об’ємів і просторів, об’єднаний «єдиним дахом».  

 

 

«ДАХ СВІТУ» Л. К. ТЕРВЕНА ЯК ЧАСТИНА ІСТОРИЧНОГО 

КОНТЕКСТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ХАРКОВА 

 

Полякова А.І. 

Науковий керівник - Мартишова Л. С., канд. архіт., доцент 

 

В процесі розвитку історично сформованих найбільших міст вини-

кає необхідність вирішення ряду проблем вдосконалення їх містобудів-

ної структури. З кожним роком проблеми сучасного міста ускладню-

ються: зростає транспортний потік, ущільнюється сучасна забудова, а 

архітектурних пам'яток та історичних будівель залишається все менше. 

Деякі пам’ятки зникають через природне старіння або щоб звільнити 

місце для нового будівництва, інші переробляють до невпізнання.  

Історичний контекст центральної частини міста – це неповторне се-

редовище, що зберігає не тільки приклад форм та стилістичні напрямки, 

але і просторовий та масштабний стереотип забудови, естетичні та ху-

дожні методи формування цілісної архітектурної композиції, що ство-

рювалась віками та неповторну атмосферу і спогади минулого часу. У 

такій ситуації проблема максимально ефективного використання ком-

плексу історичних будівель та створення сучасних ансамблів за їх уча-

стю, що підкреслювали би цінність «пам’яток», стає особливо актуаль-

ною. 

Більшість історичних будівель і пам'яток розташовані в центрі міста 

– найактивнішої і дуже насиченої його частини. Нове будівництво в 

межах охоронної історичної зони дуже ускладнено, неминуча модерні-

зація повинна задовольняти вимогам міста, що розвивається, тому жо-

ден проект, що «торкається» пам’ятки, чи «вторгається» в її історичне 

середовище не обходиться без вирішення комплексу проблем, пов’яза-

них з його цінністю. 
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Цінність архітектурних пам’яток багатоаспектна, це не тільки істо-

рична спадщина, але, якщо мова йде про містобудівний чи архітектур-

ний об’єкт, це сакральна та наукова цінність, естетична та мистецька, 

утилітарна (економічна), емоційна та психологічна, містобудівна та ар-

хітектурна, цінність як об’єкту дослідження та ін. 

Місто неминуче змінюється, і кожна окрема будівля – теж. Але не 

слід забувати, що сприйняття сучасного городянина теж постійно змі-

нюється. Якщо зміни призводять до ускладнення, насичення смислами, 

примноження збереженого багатства та традицій, якщо вони дають мо-

жливість подальших позитивних трансформацій, то є шлях до нашару-

вання цінностей, створення індивідуальних та багатогранних рис, а та-

кож «організації діалогу між старим і новим». 

Історичний контекст центральної частини міста Харкова це найяск-

равіший та найбагатший «букет» архітектурних ансамблів будівель та 

споруд різних періодів з різним стильовим забарвленням, поєднаний з 

унікальною структурою ландшафту нагірного плато та річкових долин 

вкупі з живописними балками (тальвегами), що розділяють, одночасно 

поєднуючи, східний та західний схили центрального харківського 

плато. Східні схили центральної частини міста отримали скромніший 

архітектурний розвиток ніж західні, однак місця перетину ландшафтних 

осей та унікальні в ландшафтному сенсі місця – знайшли свій впізнава-

ний образ та рішення завдяки «маркуванню» архітектурними об’єктами 

та ансамблями. 

Одним з найцікавіших та унікальніших фрагментів історичного кон-

тексту східних схилів центральної частини міста Харкова представле-

ний частиною ансамблю поперечної композиційної вісі нагірного плато, 

а саме архітектурним ансамблем Театрального спуску. Ця частина міста 

насичена історичними та архітектурними пам’ятками різностильової іс-

торичної забудови вулиць Куликівська, Пушкінська, Потебні, Вороб-

йова, Садова, Дівоча та провулків Воробйова та Театральний, що ство-

рюють неповторний образ та історичний контекст центральної частини 

міста Харкова, а також її масштабно-просторовий стереотип. 

Провулок Театральний нагадує про місце внутрішнього кільця місь-

ких укріплень, у системі яких пагорб виконував роль кордону оборони. 

На початку ХІХ ст., коли міські укріплення почали руйнуватися цю ча-

стину міста стали активно забудовувати. Частиною цього «багатства» є 

містичний та загадковий будинок «Дах світу», створений архітектором 

Л. К. Тервеном на початку XX ст. в стилі модерн як дохідний будинок 

для Є. І. Граїль. Автор проекту наділив будівлю рисами харківського 

модерну, що відрізняється як від петербурзького, так і від німецького. 

Особливістю харківського модерну є своєрідна форма фронтонів, що 
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можна побачити на головному фасаді будинку, прикрашеному фрон-

тонами з декоративною кладкою, барельєфами і плиткою. Щодо внут-

рішнього оздоблення будинку, то відомо тільки, що квартири у доход-

ному будинку були площею близько 200 м² кожна, а інтер'єр оформле-

ний ліпниною, мармуром та іншими ознаками «красивого життя» тих 

часів. Також важливо, що будинок, де жили заможні громадяни та при-

їжджаючи еліта, отримав назву «Дах світу», бо не тільки з верхніх по-

верхів відкривалися приголомшливі панорамні види на місто, але і сама 

будівля задавала певний масштаб та висоту забудови, вище були лише 

куполи церков центральної частини нагірного плато Харкова. 

 

 

НАУКОВІ ПАРКИ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО МІСТА 

 

Яковенко Ю.А. 

Науковий керівник – Древаль І.В.  док. архіт., доцент 

 

Місто - найскладніший організм, який перебуває у постійному ро-

звитку, безперервній зміні. Змінюється місто, його проблеми - зміню-

ється уявлення про нього, є нові способи вирішення цих проблем. Ко-

жне суспільство і епоха формує свої теоретичні концепції розвитку мі-

ського організму, виділяючи пріоритетні напрями, на базі яких висува-

ються теоретичні моделі, матеріалізація яких має велике соціально-еко-

номічне значення. 

Сучасні соціально-економічні умови відрізняються різноманіттям 

форм власності, змінами інтересів різних соціальних груп населення, 

новими відносинами у сфері навчання, торгівлі та обслуговування. 

Архітектурно-планувальні рішення наукових парків формуються в 

умовах безмежного територіального зростання міст, цим зумовлюється 

їхня взаємодія з транспортною системою. Економічний розвиток забу-

дови міст обмежується нестачею територій. Виникає необхідність під-

вищення ефективності використання територій забудови. 

Як показує практика, найбільшого поширення набуло будівництво 

наукових парків у вже сформованому міському середовищі. Однак сьо-

годні в Україні проєктування наукових парків недостатньо враховує 

конкретні  містобудівні умови. Найчастіше функціональні та компози-

ційно-просторові особливості цих об’єктів не узгоджуються з навколи-

шньою забудовою. 

Суперечність між сформованим міським середовищем та новими 

потребами суспільства, можливо вирішити лише шляхом якісного пере-

творення існуючих комплексів, їх реорганізацією. Виникає необхідність 
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використання досвіду світової практики для формування ефективної 

структури наукових парків, здатних реально активізувати життєдіяль-

ність населення. 

На даний момент  наукові парки будують в багатьох країнах світу, але 

не завжди вони відповідають сучасним вимогам суспільства, навколи-

шньому середовищу та демографічній ситуації міста. Для систематиза-

ції та актуальності реорганізації міських просторів з впровадженням на-

укової функції необхідний аналіз міського середовища та методів реор-

ганізації. 

Усі наукові парки світу можна звести до трьох основних моделей -

американська модель (США, Велика Британія); японська (Японія); змі-

шана (Франція, Німеччина). 

Американська модель передбачає розміщення на землях універси-

тету "високотехнологічних" компаній, які тісно співпрацюють із уніве-

рситетом. Найбільший з наукових парків США - Стенфордський. Ще 

одним прикладом такого дослідницького парку є найстарший науковий 

парк Шотландії - Херіот-Уотський: це єдиний у Європі виключно нау-

ковий парк, якому дозволено тільки проведення науково-дослідних ро-

біт і заборонене масове виробництво. 

Основна вимога, що висувається керівництвом наукових парків 

США фірмам, що входять до його складу, полягає у веденні наукових 

досліджень та розробок у галузі високотехнологічних виробництв та 

відповідності спеціалізації парків пріоритетним напрямкам досліджень, 

що проводяться в базовому університеті. Тому в рамках наукових пар-

ків дозволяються всі види діяльності, наукової та адміністративної, які 

прямо чи опосередковано пов'язані з дослідженнями та розробками ве-

нчурних фірм. 

Японська модель наукових технопарків, на відміну від американ-

ської, припускає будівництво нових міст, так званих "технополісів", які 

зосереджують у собі наукові дослідження в передових і піонерних галу-

зях та наукомістке промислове виробництво. Головна мета технополісів 

- комерціалізація результатів наукових досліджень і спеціалізація на 

прикладних дослідницьких роботах. Будівництво технополісів фінансу-

ється, в основному, на регіональному рівні - за рахунок місцевих пода-

тків, внесків корпорацій і різних видів пільг, які надаються центральною 

владою. 

Яскравим прикладом змішаної моделі наукових парків можуть 

бути науково-технологічні парки Франції, зокрема, найбільш великий з 

них "Софія Антиполіс". Технопарк являє собою ціле місто: тут є свої 

підприємства, готелі, ліцей, освітні центри. За декілька десятиліть свого 
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існування він перетворився на найбільший центр досліджень у сфері ін-

формаційних технологій, електроніки, біології та фармакології. Тут ро-

зташовуються підрозділи десятків французьких і міжнародних компа-

ній - Hewlett-Packard (HP), IBM, Texas Instruments, Oracle, Infineon, 

Cіsco, Nortel Networks, Accenture і інших. 

Таким чином, формування наукових парків в структурі міст Укра-

їни сприятиме не тільки загальному розвитку економіки та науки кра-

їни. Будівництво таких комплексів  дозволить створити  нове, сучасне 

обличчя міста шляхом  вдосконалення (а можливо  суттєвого перетво-

рення) його функціональної,  планувальної  та композиційної струк-

тури, а також вирішення низки екологічних завдань. Це, безумовно, 

сприятиме реалізації стратегії стійкого розвитку  сучасного міста. 

 

 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сушкевич М. О. 

Науковий керівник – Коптєва Г. Л., канд. архіт., доцент 

            

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в 

сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продуку-

вання, оброблення, зберігання, передавання та використання інформа-

ції. Виникнення та розвиток інформаційного суспільства припускає ши-

роке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

освіті, що визначається багатьма чинниками. 

Інформаційно-комунікаційна технологічна система (ІКТС) будівлі 

освітньої установи призначена для комплексного управління технологі-

чними процесами адміністративної, освітньої та наукової діяльності 

освітньої установи із застосуванням засобів обчислювальної техніки та 

телекомунікацій. 

Будівництво навчальних закладів ІКТС в сучасному світі є осно-

вою для інтегрованих автоматизованих систем управління навчальними 

закладами всіх рівнів систем навчання та технологічних навчальних за-

кладів, включаючи системи дистанційного навчання. ІКТС будинки не-

обхідні для забезпечення всіх учасників навчального процесу доступу 

до спільного периферійного обладнання, а також спільних ресурсів, та-

ких як електронні освітні ресурси, електронні освітні та методологічні 

комплекси, інформаційні ресурси електронних бібліотек та інформації 

та телекомунікації Мережі загального користування, такі як Інтернет. 
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Впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює переда-

вання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду люд-

ства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до ін-

шої. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу 

людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середо-

вища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержу-

вати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспіль-

стві. 

Допускається проєктування та створення ІКТ у побудованих буді-

влях навчальних закладів. У цьому випадку частина існуючих кімнат 

повинна бути розподілена для розташування телекомунікаційних вуз-

лів. Розташування елементів ICT визначається плануванням будівниц-

тва навчального закладу, розташування робочих областей та особливо-

стями інших інженерних систем. 

Під час експлуатації будівельного навчального закладу, забезпе-

чує комплексне управління технологічними процесами навчального за-

кладу. ІКТ може поєднувати не одну будівлю, а комплекс будівель. 

Сучасним центром інформаційно-комунікаційних технологій є 

Innovation District IT Park, котрий є центром розвитку львівської ІТ-

індустрії з усім необхідним для створення та підтримки бізнес- та нау-

кового середовищ: сучасні офісні приміщення для роботи ІТ-

спеціалістів, комплекс інноваційних лабораторій для отримання нових 

знань та співпраці ІТ-компаній зі студентами, мультифункціональний 

центр для розваг і зелена паркова зона для відпочинку та кращої проду-

ктивності. Innovation District IT Park включає офісні будівлі з сучасними 

технологіями, комплекс інноваційних технологій, мультифункціональ-

ний центр з необмеженою кількістю можливостей для відпочинку, за-

нять спортом, розваг та приємного проведення часу в обідні перерви.  

Навесні 2017 року у Києві відкрили перший інноваційний парк в 

Україні – UNIT.city. Екосистема парку включає фабрику програмування 

UNIT.Factory та Центр розвитку технологічних компаній (TCDC). Кон-

ференц-зали UNIT.Core та UNIT. Junior підійдуть для масштабних захо-

дів. У червні 2018 року на території парку відкрився новий бізнес-кам-

пус із коворкінгом Chasopys.UNIT. Нова будівля площею 3,8 тис. кв. м 

вміщує 360 людей. Автором проєкту стала одеська архітектурна студія 

Haliulin architects.  

За задумом, Innovation Forpost покликаний стати центром техноло-

гій та інновацій. Комплекс площею 61,4 га включає офіси та науково-

дослідні центри, виставковий комплекс з інноваційним музеєм науки, 

тестовий майданчик HypeUA, навчальні корпуси та бізнес-інкубатори. 
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Резиденти та гості парку зможуть жити в апартаментах чи готелях, во-

дити дітей у дитячий садок та гуляти з ними у зеленій зоні. Innovation 

Forpost у Дніпрі покликаний створити понад 5 тисяч робочих місць. 

Таким чином, формування центрів розвитку інформаційно-кому-

нікаційних технологій мають велике значення в організації компози-

ційно-просторової структури міста, як новітніх домінуючих комплексів 

в структурі міста. Сучасна архітектура в поєднанні високотехнологіч-

ними технологіями придбає нові виразні художньо-естетичні, констру-

ктивні та функціональні  якості. Ключове значення мають високотехно-

логічні енергоефективні архітектурні та інженерні рішення, взаємодія з 

природою та містобудівним середовищем в контексті вирішення глоба-

льної проблеми сталого розвитку міста. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ ПРИРІЧКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В СУЧАСНОМУ 

МІСТІ 

 

Садовська М. І. 

Науковий керівник – Коптєва Г. Л., канд. архіт., доцент 

            

В сучасному місті все більш актуальним постає питання взаємодії 

прирічкових територій з міською структурою та виявлення прийомів їх 

реабілітації. Це стосується насамперед організації прирічкового місь-

кого простору, його природно-рекреаційного потенціалу ландшафтно-

урбанізованих прирічкових територій. Досліджується функціонально-

просторова основа прирічкових територій, яка включає берегову смугу 

і прилеглі до неї території. Вздовж водного об’єкту формується бере-

гова смуга, територія загального користування, основний територіаль-

ний ресурс формування і розвитку архітектурно-планувальної струк-

тури прирічкових територій.  
При аналізі умов просторового формування прирічкових міських 

територій виявлено кілька типів їх організації: живописний зі складним 

рельєфом; хаотичний - характерний для фрагментарного просторового 

освоєння; регулярний - характерний для доступних територій, які за-

знали архітектурно-ландшафтної організації.  

Одним з критеріїв класифікації прирічкових просторів є рельєф. 

Аналізуючи рельєфні характеристики висотного формування прирічко-

вих територій міського середовища виділяємо: простір рівнинного типу, 

простір горбистого типу та простір з особливо вираженими рельєфними 
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характеристиками.   При аналізі величини міського прирічкового прос-

тору разом з об’єктами прилеглого середовища, що відрізняються за фо-

рмою, геометричними та висотними характеристиками, принципом 

з’єднання в цілісну міську тканину,  склалося кілька типів відкритих 

просторів: точковий, фронтальний, глибинний.  

Таким чином, в залежності від масштабу забудови і природних 

елементів склалася типологія прирічкового простору у чотирьох кате-

горіях: об’єкти освоєння спів масштабні людині, об’єкти середньої ви-

соти, високі та висотні об’єкти. При формуванні функціонально-плану-

вальної структури доцільно виділити ряд інфраструктурних складових 

організації та облаштування прибережних територій: непреривна зелена 

інфраструктура; безбар’єрна пішохідна інфраструктура; транспортна 

інфраструктура, велосипедна, водна; інфраструктура громадських про-

сторів; інфраструктура об’єктів культури та обслуговування.  

 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СТРУКТУРІ 

МІСТА 

 

Нос А.І. 

Науковий керівник - Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 

 

Стрімкий розвиток та зміни у структурі адміністративних послуг, 

керований в першу чергу глобальною автоматизацією та комп’ютериза-

цією більшості внутрішніх і зовнішніх процесів, вимагає створення від-

повідних нових умов для можливості реалізації нових принципів обслу-

говування та надання послуг суспільству. Прогрес у переведенні вели-

кої кількості процесів у комп’ютеризовану систему, де головний вико-

навець – машина чи програма, а наглядач – робітник, докорінно змінює 

стару структуру організації адміністративних установ, що базувалися на 

принципі «один робітник – один процес». Тепер паралельно може від-

буватися декілька десятків процесів, незалежно від людини, а сам робі-

тник може не виконувати, але керувати одразу декількома процесами.  

Таке явище масової автоматизації усіх сфер життя суспільства ви-

магає навіть не нового, а докорінно іншого простору, що формувався і 

розвивався б за новими правилами, а не на основі минулих. 

Ще одним сигналом у необхідності зміни і модернізації об’єктів  

сфери надання адміністративних послуг є безперечно суспільство. Лю-

дина також змінюється – її стиль життя, звички, світогляд – значення 
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самої людини набуває нового сенсу. «Людина» - головний і найважли-

віший творець для країни, області, міста. Саме їй повинен бути спів ви-

мірний простір і саме її потреби і комфорт враховуються в першу чергу. 

Тому і нові споруди повинні відповідати всім новим актуальним вимо-

гам сучасної людини, її комфорту та стилю життя. Особливо це стосу-

ється  місць для надання адміністративних послуг, принаймні тому, що 

з іншого малоприємного і некомфортного місця людина зможе доброві-

льно піти, а з установи, де офіційно фіксується та організовується вся 

документальна та фінансова складова її життя – навряд чи. 

Таким чином, проблема дослідження полягає у невідповідності фу-

нкціонально-планувальної організації об’єктів надання адміністратив-

них послуг в структурі міст України новим умовам роботи і життя сус-

пільства. 

У науковому відношенні актуальністю являється вирішення пи-

тань функціонально-планувального формування сучасних багатофунк-

ціональних інноваційних центрів для надання адміністративних послуг 

в структурі міста з метою вирішення завдань оптимізації формування 

простору. 

Робота пов’язана з необхідністю детального вивчення та опрацю-

вання аналогів сучасних об’єктів цієї сфери обслуговування в розвине-

них країнах світу та визначення загальної схеми формування функціо-

нально-планувальної структури для подальшої її інтеграції на території 

України. 

 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК 

ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ 

 

Титаренко  І.В. 

Науковий керівник – Древаль І.В.  док. архіт., доцент 

 

На сучасному етапі розвитку урбанізованого простору важливу 

роль відіграє поняття «сталий розвиток», яке включає екологічні, соціо-

економічні та соціо-гуманітарні компоненти. На тлі значних змін цілей, 

напрямів і змісту різних сфер людської діяльності збереження культур-

них кодів  наступність у розвитку культури набуває особливо актуаль-

ного значення.  Важливу роль в даному процесі відіграє історико-архі-

тектурна спадщина  кожної країни. Тому у багатьох наукових роботах 

відмічене стійку тенденцію зростання інтересу до її збереження.  Ста-

лість суспільного розвитку сьогодні безпосередньо пов'язують із куль-
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турою частиною якої, безумовно, є історико-архітектурна спадщина. Іс-

торична пам'ять, яка втілена в матеріально-просторовій організації ар-

хітектурного середовища,   забезпечує зв'язок поколінь, їхню наступ-

ність. У документах та рішеннях ЮНЕСКО наголошується, що між спі-

льнотами та культурою в цілому мають існувати відносини, які б хара-

ктеризувались «щепленням» понять «розвиток» та «стійкість», розкри-

вається зміст видів діяльності в галузі культури, підтримка яких може 

реформувати стратегії розвитку у ХХІ сторіччі. 

З погляду на це в розвинутих країнах відбувається зміна підходів 

до історико-культурної спадщини, а саме  перехід від поняття "пам'ятка 

історії" до поняття "фізичний історичний ресурс" та "об'єкт спадщини". 

Сьогоднішнє розуміння культурної спадщини включає не тільки пам'я-

тки архітектури, культури та історії, але й навколишнє природне і тери-

торіальне середовище, унікальні історико-ландшафтні території. 

В той же час архітектурно-містобудівна спадщина України, особ-

ливо в малих населених пунктах вивчена ще недостатньо. Це призво-

дить  до її руйнації. Особливої уваги заслуговують культові споруди, 

індивідуальні житлові будинки, дворянські та купецькі садиби садибні 

комплекси які розташовані в різних регіонах країни. 

Дані об’єкти  у комплексі з природним ландшафтом складають ос-

нову історико-культурного потенціалу України. На їх основі  слід ство-

рювати  музеї-садиби, музеї-заповідники, національні та природні па-

рки, заповідники тощо.  Саме в таких містах зберігатимуться традиції, 

культурно-історичні цінності та пам'ятки архітектури, що сприятиме 

розвитку туристичної діяльності та надаватиме імпульсу у соціально-

економічному розвитку територій.  Таким чином використання турис-

тичного потенціалу об'єктів історико-архітектурної спадщини стає важ-

ливим фактором сталого розвитку міст України. Відповідно, вельми ва-

жливо поєднувати туристичний бізнес із збереженням та реставрацією 

численних об'єктів архітектурної спадщини, одночасно позбавляючись 

від зруйнованих та занедбаних будівель і споруд. 

У світовій науці та практиці сьогодні існує уявлення про історико-

архітектурну спадщину як пріоритетну соціальну цінність, що значною 

мірою визначає параметри сталого розвитку. Накопичено позитивнй до-

свід збереження та використання цієї спадщини з метою забезпечення 

сталого розвитку. Цей досвід базується на визначені її головних особ-

ливостей.  

Так, однією з  визначальних особливості історико-архітектурної 

спадщини  полягає в тім, що вона  завжди має чітку локалізацію в тій чи 

іншій місцевості, завжди «вписана» в конкретну місцеву спільноту, 

створюючи для неї фізично відчутні «мітки» або орієнтири у просторі 
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та часі, базу для місцевої ідеології та ідентичності, представляючи ре-

сурси для реалізації освітніх програм , розвитку туризму та пов'язаних 

з ним секторів економіки. 

Нових рис набуває історико-архітектурна спадщина також  на тлі  

підвищення цінності інформації, розвитку новітніх технологій набуття 

та поширення знань.  Серед іншого, це виділення зі спадщини її інфор-

маційної (віртуальної) складової, яка починає жити своїм окремим жит-

тям у міжнародних мережах . 

Таким чином, слід визначити, що стійкість у розвитку сучасного 

міста сьогодні безпосередньо пов'язано із збереженням історико-архіте-

ктурної спадщини. На основі її використання можна побудувати ефек-

тивні соціальні стратегії, спрямовані на подолання бідності та забезпе-

чення сталого розвитку міст України. 

В контексті процесів глобалізації та загрози культурної уніфікації, 

зростає необхідність зусиль з підтримки різноманітності культурної 

спадщини, в тому числі архітектурно-містобудівної, як ресурсу сталого 

розвитку. Матеріальна спадщина різних народів та цивілізацій може і 

має стати основою для міжкультурної комунікації та світового про-

гресу, поживною основою для творчості. 

 Для сучасної України вивчення та всебічне використання істо-

рико-архітектурної спадщини має особливе значення, оскільки ми пере-

живаємо важливі соціальні, економічні, духовні зміни. Збереження ар-

хітектурно-містобудівної спадщини є необхідною умовою попере-

дження процесу руйнування та знищення національного багатства на-

шої країни. 

 

ПРИНЦИПИ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІА-

ЦЕНТРІВ В СТРУКТУРІ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ 

СУЧАСНОГО МІСТА 

 

Павлюх В. В. 

Науковий керівник - Жмурко Ю.В., канд. архіт., доцент 

 

На початку XXI століття в містах-мегаполісах формується 

принципово нове середовище існування – інформаційно-цифрове, у 

якому всі сфери ділової активності безпосередньо пов’язані з викорис-

танням і зберіганням інформації. Сьогодні в економічній, політичній і 

соціальній сферах перевагами володіють ті, хто володіє повним досту-

пом до інформації та сучасними засобами її отримання, обробки, поши-

рення, зберігання та використання. 
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Змінилося соціальне значення інформації, вона стала не менш, 

а навіть більш важливим аспектом соціального розвитку, ніж інші ресу-

рси.   Радикальні зміни джерел і способів доступу до різноманітних ін-

формаційних ресурсів вимагають пошуку нових організаційних, функ-

ціональних, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень в існуючій 

типології громадських будівель. Одним з напрямків практичної реаліза-

ції цієї актуальної задачі може бути проектування та будівництво медіа-

центрів.   

Медіа-центр - це багатофункціональний громадський ком-

плекс, який поєднує в собі технологічні функції медіа-об'єкта і соціальні 

функції громадської будівлі. Головним призначенням медіа-центру є 

здійснення взаємодії інформаційних технологій і людини, адаптація лю-

дини в сучасному інформаційному середовищі.  

Важливою особливістю такого нового типу будівель є те, що 

частиною, або навіть основою формування їх функціональної та компо-

зиційної структури можуть бути публічні простори міста, які передба-

чають, що архітектура, ландшафт, вулиці, парки, сквери, набережні мі-

ста виступають майданчиком для комунікації і самовираження грома-

дян.  Такі простори є досить складною, багаторівневою структурою, що 

складається з великої кількості, пов’язаних між собою елементів, які по-

винні не тільки гармонійно взаємодіяти між собою, але і з оточуючим 

середовищем.  

Саме тому складність розміщення медіа-центрів в структурі пу-

блічних просторів сучасних міст зумовлена на сам перед складною 

структурою публічних просторів, їх різноманітністю та насиченістю. Це 

потребує вираховування великої кількості факторів, що безумовно 

впливають на формоутворення та функціональне насичення такого типу 

будівель, як медіа-центри, бо вони є важливим етапом еволюції архіте-

ктурного та міського простору, основою якого є інтеграція інформа-

ційно-цифрових технологій в архітектуру; уособлюють важливість ін-

формації в житі суспільства сьогодні та її значний вплив на формування 

способу життя людства.  

 

 

 

  



 

 

66 

СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, РЕГІОНАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ МІСЬКОГО 

ОЗЕЛЕНЕННЯ 

 

Керівник – д.с.-г.н., проф. Олексійченко Н.О. 

Секретар – студент 3 курсу ННІ АДОМ Пліско Д.А. 

 

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДОСТУПНОСТІ ЗЕЛЕНИХ ПРОСТОРІВ 

 

Білик В.В. 

Науковий керівник – Соколенко У.М., к.біол.н. 

 

Вступ. Питання визначення оптимальної площі зелених насаджень 

в містах є одним із найважливіших під час проєктування нових районів 

міста та оцінки рівня благоустрою вже існуючих. За рекомендацією 

ВООЗ міські жителі повинні мати доступ до громадських зелених зон 

площею не менше 0,5-1 га, розташованих на відстані не більше 300 ме-

трів від будинку (приблизно за 5 хвилин ходи) [1].  

Методика досліджень. Ключовим показником доступності є близь-

кість до зелених насаджень від резиденції або мікрорайону до найбли-

жчої зеленої зони. Відстань може бути виражена як проста лінійна 

(пряма) відстань, відстань подорожі (по мережі доріг/шляхів) або пред-

ставлена як приблизний час подорожі. Ці типи показників можна підсу-

мувати, наприклад, для оцінки відсотка населення, яке проживає на пе-

вній відстані від зеленої зони. 

Результати досліджень. Natural England встановила стандарт дос-

тупного природного зеленого простору для Англії [2]:  

• розміром не менше 2 га, не більше 300 м лінійної відстані (5 хви-

лин ходи напряму) від дому;  

• принаймні одна доступна ділянка площею 20 га в межах двох кі-

лометрів від будинку;  

• одна доступна ділянка площею 100 га в межах п'яти кілометрів 

від дому;  

Європейський загальний показник зелених просторів базується на 

схожому показнику – відсотку громадян, які проживають у межах 300 м 

або 15 хвилин ходи містом (Європейське агентство з довкілля) від зага-

льнодоступної відкритої території мінімального розміру 0,5 га. Онлайн-

інструмент EnviroAtlas8, наданий Агентством з охорони навколиш-

нього середовища США (US EPA), включає різні показники наявності 

та доступності зелених насаджень, такі як зелені насадження на душу 
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населення, загальна кількість населення в межах 500 м ходи вздовж пі-

шохідних доріг і стежок біля входу в парк і відсоток населення в межах 

500 м ходи від входу в парк [2]. 

В ході дослідження в Тель-Авіві, Ізраїль використовували прожи-

вання в межах 300 м від межі зеленої зони площею щонайменше 0,5 га 

як індикатор близькості, щоб продемонструвати сприятливий вплив зе-

лених насаджень на результати народження. Дослідження з використан-

ням подібних методів, що були проведені в Сполучених Штатах та Ізра-

їлі [2], показали зв’язок між зеленню навколишнього середовища та по-

зитивними результатами вагітності. 

Який відсоток львів'ян має загальнодоступні зелені простори в ме-

жах пішохідної доступності від дому з’ясовували М. Полещак, Н. Дани-

лко та ЛКП Міський центр інформаційних технологій в рамках магіс-

терської дипломної роботи Department of Urban Planning and Design 

NULP [3]. В дослідженні враховано території зелених насаджень зага-

льного користування (парки, сквери, лісопарки), які є у вільному дос-

тупі для мешканців. Площі об’єктів озеленення визначено в геоінфор-

маційних системах. Значення поняття «доступні зелені насадження» мі-

стить два критерії: віддаль пішохідної доступності до житлових терито-

рій і норма озеленення на людину, що забезпечує стійкість природнього 

середовища та комфортність забезпечення рекреаційних потреб лю-

дини. Усі озеленені території загального користування поділено на три 

типи за площею: до 2 га, від 2 до 5 га, більше 5 га. Порогові значення 

пішохідної доступності є прямолінійною відстанню (радіусом) і визна-

чені на основі закордонного досвіду для кожного типу: до 2 га – 300 м; 

від 2 до 5 га – 500 м; більше 5 га – 750 м.  

Аналіз пішохідної доступності зелених зон визначали також і для 

Києва [4]. Кожному ландшафтному об’єкту присвоїли певну кількість 

балів — залежно від площі, статусу та наявності благоустрою. 1 бал 

отримали сквери, 2 бали — парки, 3 бали — великі зелені масиви на 

околицях міста. Найбільше, 4 бали, отримали об'єкти озеленення, що 

мають статус природно-заповідного фонду, пам'ятки садово-паркового 

мистецтва або історії, а також відповідний благоустрій. Проаналізували, 

які зелені зони є у пішохідній доступності для кожної території — на 

відстані 5, 10 та 15 хвилин. Врешті найкращі за доступністю до якісного 

озеленення території отримали 11 або 12 балів — їхні мешканці мають 

найбільше найякісніших зелених зон неподалік дому. Зони з гарною до-

ступністю до зелених зон — це 6–10 балів. Якщо об’єкт отримав 4 чи 5 

балів на карті, вважаємо що доступність є, але слабка — поряд лише 

невеличкі сквери, а гарні парки – на відчутній відстані. 

https://www.facebook.com/lkpMCIT/?__cft__%5b0%5d=AZVEt0CRk-cPQLrY_qdHlyU_Qc0KQJia3fzHtrBr84RDBzEiMPMc-89KE4GyT7Frc5Eoa1anayurkWKggXEMyCvNbC-hK4oRvSJrtwKQwYsRrP0600uy6BCoeCUuwy4-dxJ3gkM2WG8vxeMpSmm3zByW8qVrir-aCahl0Kknduge-w&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/kafedra.mb.lpnu?__cft__%5b0%5d=AZVEt0CRk-cPQLrY_qdHlyU_Qc0KQJia3fzHtrBr84RDBzEiMPMc-89KE4GyT7Frc5Eoa1anayurkWKggXEMyCvNbC-hK4oRvSJrtwKQwYsRrP0600uy6BCoeCUuwy4-dxJ3gkM2WG8vxeMpSmm3zByW8qVrir-aCahl0Kknduge-w&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/kafedra.mb.lpnu?__cft__%5b0%5d=AZVEt0CRk-cPQLrY_qdHlyU_Qc0KQJia3fzHtrBr84RDBzEiMPMc-89KE4GyT7Frc5Eoa1anayurkWKggXEMyCvNbC-hK4oRvSJrtwKQwYsRrP0600uy6BCoeCUuwy4-dxJ3gkM2WG8vxeMpSmm3zByW8qVrir-aCahl0Kknduge-w&__tn__=-%5dK*F
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Якщо поряд лише невеликий сквер або й того нема, а до великих 

зелених зон треба їхати — це 0–3 бали, зона без доступного озеленення. 

Найбільш озелененими виявились території, розміщені на околи-

цях міста: Пуща-Водиця, Голосіїв, Биківня, Феофанія, Пирогів, Теремки 

І. Все завдяки великим лісовим масивам, паркам культури та відпочи-

нку. У центральній частині добре озеленення має Городище Кия, Звіри-

нець та Місто Володимира. 

Яка загалом по місту ситуація з озелененням: у мікрорайонах, де 

озеленення відсутнє, мешкають 18,9 % киян, це 35,3 % території міста. 

У мікрорайонах зі слабким озелененням — 25,8 % киян, сама територія 

охоплює 8 % території міста. У мікрорайонах із добрим озелененням 

живуть 45,3 %, це 48,5 % території міста. У мікрорайонах із найкращим 

— 10 % киян, це 8,2 % території міста. 

Висновки. Таким чином, доступність зелених просторів є одним із 

ключових питань в ході проведення досліджень з оцінки оптимального 

розподілу зелених насаджень в містах. Є декілька підходів для її здійс-

нення, перелічених вище, які реалізуються за допомогою геоінформа-

ційних технологій.  
Список використаних джерел: 

1. Городские зеленые зоны: краткое руководство к действию. URL: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-Green-

Spaces_RUS_WHO_web.pdf. Дата звернення: 11.04.22. 

2. Urban green spaces and health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016. 

URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-

health-review-evidence.pdf. Дата звернення: 11.04.22. 

3. Department of Urban Planning and Design NULP. URL: https://www.face-
book.com/kafedra.mb.lpnu. Дата звернення: 11.04.22. 

4. Де в Києві найближче до парків та скверів. URL: https://misto.lun.ua/oze-

lenennya?fbclid=IwAR3Vb1LpS3LH2ORZMsRtWP-
ksYVma1lsZyUwX7dlsSfLk7bZm9CDr66S2Kw. Дата звернення: 11.04.22. 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПАРКУ ім. І.Ю. РЕПІНА В м. ЧУГУЇВ 
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Вступ. Насадження загального користування невеликих міст, до 

яких належить м. Чугуїв, потребують постійної підтримки та підви-

щення санітарно-гігієнічного стану та естетичних якостей для раціона-

льного використання їхнього рекреаційного потенціалу. До важливих 

рекреаційних об’єктів м. Чугуєва відноситься парк ім. І.Ю. Репіна, за-

кладений 5 серпня 1944 року. на місці відведеному художником під 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-Green-Spaces_RUS_WHO_web.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/342290/Urban-Green-Spaces_RUS_WHO_web.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf.
https://www.facebook.com/kafedra.mb.lpnu?__cft__%5b0%5d=AZVEt0CRk-cPQLrY_qdHlyU_Qc0KQJia3fzHtrBr84RDBzEiMPMc-89KE4GyT7Frc5Eoa1anayurkWKggXEMyCvNbC-hK4oRvSJrtwKQwYsRrP0600uy6BCoeCUuwy4-dxJ3gkM2WG8vxeMpSmm3zByW8qVrir-aCahl0Kknduge-w&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/kafedra.mb.lpnu
https://www.facebook.com/kafedra.mb.lpnu
https://misto.lun.ua/ozelenennya?fbclid=IwAR3Vb1LpS3LH2ORZMsRtWP-ksYVma1lsZyUwX7dlsSfLk7bZm9CDr66S2Kw
https://misto.lun.ua/ozelenennya?fbclid=IwAR3Vb1LpS3LH2ORZMsRtWP-ksYVma1lsZyUwX7dlsSfLk7bZm9CDr66S2Kw
https://misto.lun.ua/ozelenennya?fbclid=IwAR3Vb1LpS3LH2ORZMsRtWP-ksYVma1lsZyUwX7dlsSfLk7bZm9CDr66S2Kw
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створення "Ділового двору" – місця, де талановиті люди могли вчитися 

живопису, незалежно від походження і віку. Але втіленню плану в 

життя перешкодила війна, а після – революція[2]. Парк розташований 

на пересіченні вул. Карбишева та пров. Литвинова . 

Мета дослідження – провести комплексну оцінку парку ім. І.Ю. Ре-

піна в м. Чугуїв. Провести інвентаризацію насаджень та елементів бла-

гоустрою парку ім. І.Ю. Репіна, оцінити їх сучасний стан. Провести: ре-

троспективний аналіз, аналіз функціонального зонування, компози-

ційно-ландафтну оцінку 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами досліджень слугу-

вали історичні та інтернет джерела, результати інвентаризації території 

парку ім. І.Ю. Репіна, проведеної у 2021 р., відповідно до інструкції з 

інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України [1]. 

Результати. Парк «ім. Іллі Рєпіна» відносно молодий (77 р.), і був 

створений для відпочинку місцевого населення. Назва парку повʼязана 

з імʼям художника І.Ю. Рєпіна, що народився тут на чугуївщині, і для 

вшанування памʼті великого земляка місцеві мешканці у 1944 році за-

клали парк в його честь. Остання реконструкція проводилась в період з 

2014р по 2015, під час якої було частково відновлено покриття доріжок 

та встановлені МАФ. Картографічних та іконографічних матеріалів по 

даній території є досить мало, та всі вони характеризують вже сучасний 

стан об’єкту. 

Парк відноситься до малих за площею (2,77 га). Підпорядковується 

дана територія Чугуївській міській раді. Парк є багатофункціональним, 

що дозволяє відвідувати його різним категоріям для різних занять (від 

звичайних прогулянок до заняття спортом). 

До складу насаджень входять листяні, хвойні деревні види, листяні 

кущі з яких створено живоплоти, та газонні покриття. Основним парко-

утворюючим видом є гіркокаштан кінський, липа серцелиста та широ-

колиста, клен гостролистий, в якості домішку зустрічаються: ялина ко-

люча та європейська, туя західна. Газон на території звичайний садово-

парковий який знаходиться незадовільному стані – витоптаний та пов-

ністю відсутній в окремих місцях, сильно засмічений бур’янами, з про-

ективним покриттям менше 30%. Квітники на території парку відсутні. 

Дерева на території парку за віковою структурою ми умовно поді-

лили на вікові групи по 10 років. Вік дерев оцінювався методом «на око» 

- відповідно від висоти, діаметру, крони рослини. Дерев віком до 20 ро-

ків на території парку 10 (5%). Це в основному молоді посадки ялини 

європейської. Від 20 до 30 років виявлено лише 3 (2%) рослини туї за-
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хідної. Рослини віком 30-40 років займають найбільшу частку на тери-

торії парку – 175 (93%) рослин в основному: гіркокаштан кінський, клен 

гостролистий, липа серцелиста та широколиста, ялина колюча. 

Також в процесі дослідження даного об’єкту було визначено сані-

тарний стан насаджень. Результати дослідження показали: незадовіль-

ний стан мають 94 рослини на території; задовільний стан мають 70 ро-

слин; добрий стан мають 24 рослин. 

На території парку ім. Іллі Рєпіна знаходяться насадження в осно-

вному в незадовільному та задовільному стані, що є поганим показни-

ком. Незадовільний    стан    повʼязаний    з    великою кількістю дерев 

гіркокаштану кінського, пошкодженого мінуючою міллю. 

На територію парку можна потрапити з трьох входів, які розміщені 

з різних сторін парку, що в свою чергу є зручним. На території парку 

прокладені доріжки різного порядку, які ефективно приймають на себе 

навантаження. Ширина центральної близько 3,5 м, що відповідає нава-

нтаженню, яке припадає на неї. Деревні насадження цілком відповіда-

ють планувальній структурі і не порушують її. 

За функціональним призначенням виділено 3 зони: зона активного 

відпочинку (дитячий майданчик та скейтпарк), прогулянкова зона (пд. 

частина  парку), транзитна зона (пн.-сх. частина парку). Ізоляції між зо-

нами на території парку практично немає. Всі функціональні зони лако-

нічно поєднані між собою дорожньо-стежковою мережею та мають до-

ріжки, які виводять до виходів. Історична домінанта на території парку 

не зберегла свій колишній вигляд і з часом композиційно була замінена 

на нову, зі збереженням композиційної вісі [3]. 

Головне завдання виконання рекреаційних функцій, а головною 

ідеєю парку є забезпечення дозвілля та культурного розвитку місцевого 

населення. Головний носій ідеї, памʼятник до дня заснування парку, ро-

зташований у вхідній частині (незадовільний стан, потребує реконстру-

кції). 

До прямих засобів вираження ідейного навантаження відноситься 

лише памʼятник до дня заснування парку. До групи опосередкованих 

засобів вираження ідейного навантаження можна віднести оглядовий 

майданчик у західній частині парку; 

Висновки. В результаті ретроспективного аналізу встановлено 

дату заснування парку – 5 серпня 1944 р. За результатами інвентаризації 

встановлено вікову структуру насаджень, 5% дерев віком від 10 до 20 

років, 2% - від 20 до 30 років і 93% - від 30 до 40 років. За санітарним 

станом 50% дерев мають незадовільний стан, 37% - задовільний стан, 

лише 13% дерев у доброму стані. Більшість МАФів знаходяться у задо-

вільному стані та заміни не потребують. Заміни потребують альтанки та 
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лави у вхідній частині. Памʼятник до дня заснування парку потребує ре-

конструкції 

На території парку виділяють 3 основні входи: головний, другоря-

дний та  транзитний. За функціональним призначенням виділено 3 зони: 

зона активного відпочинку (дитячий майданчик та скейтпарк), прогуля-

нкова зона (пд. частина парку), транзитна зона (пн.-сх. частина парку). 

Ізоляція між зонами відсутня. Композиційною домінантою на період 

створення парку був оглядовий майданчик у східній частині парку. За-

раз головною домінантою є вхідна частина (встан. у 1980-х під час ре-

конструкції). Даний композиційний елемент давав початок композицій-

ній вісі. Кількість носіїв ідейного навантаження є критичною, тому по-

трібно збільшити їх кількість за рахунок: облаштування центрального 

входу в парк оформленого у відповідному до ідеї стилі, інформаційного 

стенду з викарбуваними на ньому історією та інформацією щодо його 

ідеї і призначення. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що Syringa vulgaris 

L. є одним із найбільш перспективних для озеленення інтродуцентів, а 
сирінгарії протягом останніх десятирічь набувають все більшої популя-
рності. Так, в багатьох ботанічних садах України створені композиційні 
ділянки моносадів за участю Syringa із потужним асортиментом, а та-
кож постійно обґрунтовуються питання щодо перспективності ство-
рення нових (Прокопчук, Панцирева, 2021). Це пов’язано з тим, що со-
рти цього виду мають високу декоративність, достатньо тривалий тер-
мін квітування і біоекологічні особливості дозволяють успішно їх куль-
тивувати і отримувати нові сорти в умовах України. Але, їх сортові 
ознаки є досить мінливими і залежать від абіотичних факторів, що 
ускладнює їх ідентифікацію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02#Text
https://discover.ua/locations/park-kulturi-i-vidpocinku-im-illi-repina
https://discover.ua/locations/park-kulturi-i-vidpocinku-im-illi-repina
http://karazin.back2news.org/?newspaper=12164-2
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Метою роботи було дослідження і аналіз сортового різноманіття 
Syringa vulgaris в сирінгарії ботанічного саду Харківського національ-
ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Методи досліджень. Для досягнення мети були використані марш-
рутні, польові, стаціонарні і інші наукові методи.  

Результати досліджень. Протягом 2021–2022 рр. було проведено 
аналіз сортового різноманіття Syringa vulgaris в сирінгарію ботанічного 
саду Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди. Не зважаючи на малу площу, сирінгарій нараховує значну 
кількість сортів Syringa vulgaris (26), хоча їх чисельність не є такою ж 
потужною, як в Національному ботанічному саду НАНУ ім. М.М. Гри-
шка (90 сортів і 90 гібридів). Також, сирінгарії наявні у Криворізькому 
ботанічному саду, дендропарках «Олександрія», «Тростянець», «Софії-
вка» і інших. Таким чином, поповнення колекцій є можливим завдяки 
отриманню рослин із існуючих колекцій та створенню нових сортів. 

Рід Syringa, згідно із системою APG IV, входить до складу родини 
Oleaceae. За даними різних джерел рід поєднує від 28 до 36 видів і пи-
тання кількості видів досі залишаються дискусійними. Природний 
ареал виду є диз’юнктивним і охоплює Євразійський континент. За лі-
тературними даними (Горобець, Павлюченко, Блюм, 2001; Горб, 2002) 
Syringa vulgaris є світлолюбною рослиною, хоча витримує невелике 
притінення. Потребує вирощування на гарно дренованих свіжих ґрун-
тах із високим вмістом гумусу і мінімальною кислотністю. Проведені 
дослідження показали, що сирінгарій налічує 26 сортів, хоча на період 
2019 року їх було 27 (Гончаренко, Денисова, Джапарова, 2019). Усі ек-
земпляри розвиваються у вигляді кущів, розміщені на відкритих прос-
торах, але сам сирінгарій, що сформовано у вигляді алеї, більшу частину 
доби знаходиться у незначному затінку. Екземпляри, що було дослі-
джено, мали добрий санітарний стан і гарний декоративний вигляд під 
час квітування. Утворюється багато порості, яку ми видаляли, щоб 
сприяти збереженню сортів. Протягом посушливого періоду ми прово-
дили полив і, навіть за цих умов спостерігали ознаки втрати тургору ли-
стками. Спостереження протягом зимового періоду дали змогу встано-
вити, що рослини є цілком зимостійкими. У січні 2021 і 2022 рр. екзем-
пляри , що розміщені в алеї мали незначне квітування на верхівкових 
суцвіттях. Нами було зроблено морфологічний опис квіток, суцвіть і ли-
стків для наявних екземплярів. Як зазначають фахівці (Рубцов, Жого-
лева, Ляпунова, 1961; Горб, 2013) сортові ознаки характеризуються різ-
номаніттям відтінків кольору і можуть змінюватись в залежності від по-
годних умов і інших чинників. Тому, в окремих випадках визначення 
сорту було ускладненим. Серед ознак на які ми спиралися були такі кри-
терії як розмір і форма бутонів, довжина трубки до відгину, структура 
пелюсток і форма їх кінчиків, особливості пиляків, махровість квіток і 
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інші. Один і той же сорт в різні роки або в один рік, але при різних умо-
вах освітлення мав розбіжності у морфологічній будові квіток. Колекція 
сирінгарію на період дослідження містила сорти різних оригінаторів: В. 
Лемуан – 9, Д. Маарсе -3, Л. Матью – 1, О.Гоше – 1, Ф. Шпет – 1, Т. 
Хавемейер – 1, А. Кларк – 1, Л. Колесніков – 5, Л. Рубцов, В. Жоголева, 
Н. Ляпунова – 4. Усі сорти мають дуже декоративні суцвіття і у перева-
жної більшості приємний відчутний аромат. Екземпляри сорту 
‘Aucubifolia’ ще вирізняються і декоративними листками з білувато-жо-
втими плямами. При характеристиці квіток було використано 
International Register and Checklist of Cultivar Names in the Genus. Так, 15 
сортів мають махрові квітки (D), а у 11 вони прості (S). Дуже аромат-
ними є квітки у чотирьох сортів, слабкий аромат у ‘Sensation’ і 
‘Excellent’, а в інших сортів помітний аромат. Білий колір квіток (I) фі-
ксували у ‘Excellent’ і ‘Princesse Clementine’, чотири сорти мають квітки 
фіолетового кольору (II), блакитний колір (ІІІ) у чотирьох сортів, бузко-
вий колір (IV) у ‘Aucubifolia’ і ‘Leon Gambetta’. Рожеві відтінки (V) у 
квіток п’яти сортів. Маджентовий колір (VI) мають ‘India’ і ‘Glory’, пу-
рпурний (VIІ) у ‘Sensation’. Шість сортів мають перехідні кольори 
(VIII), що відрізняються на початку, у розпалі та наприкінці квітування. 
Колекція містить і сорт ‘Primrose’, єдиний, що має квітки жовтого ко-
льору. Але, спостереження показали, що на початку квітування квітки 
жовтуватого кольору, які після розпускання бутонів стають білими. 
Морфометрія показала, що розміри листкових пластинок не сильно від-
різняються. 

Висновки. Проведені дослідження дозволили дійти до висновку, 
що сирінгарій включає 26 сортів, які добре розвиваються в умовах бо-
танічного саду. Сорт ‘Congo’, який був присутній у колекції, загинув. 
Площа та умови ботанічного саду дозволяють залучити до колекції нові 
сорти, що буде більше приваблювати відвідувачів і дасть змогу для про-
ведення наукових досліджень і визначенню сортів, що добре розвива-
ються в умовах намивних пісків, на яких його споруджено. 
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Актуальність дослідження пов’язана з тим, що сучасні міста пот-

ребують використання в озелененні рослин, стійких до негативної дії 
довкілля і які мають високі декоративні якості. Необхідність збіль-
шення біорізноманіття і пов’язані з цим питання інвазій (як рослин так 
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і шкідників) вимагають детального вивчення біоекологічних особливо-
стей рослин і складання науково обґрунтованого асортименту. Запропо-
новані види, за рекомендаціями дослідників, у переважної більшості по-
винні бути представлені автохтонами, щоб уникнути екологічних ката-
строф. Одним із декоративних автохтонних видів є Acer platanoides L., 
що має значну кількість декоративних форм. 

Метою проведених досліджень був аналіз наявного формового рі-
зноманіття Acer platanoides в насадження загального користування у м. 
Харків. 

Методика досліджень. Нами було здійснено аналіз наукових літе-
ратурних джерел, проведено маршрутні екскурсії у Харкові протягом 
2020–2022 рр. 

Результати досліджень. До зелених насаджень загального користу-
вання відносять такі зелені насадження, що розміщені на територіях за-
гальноміських, районних, спеціалізованих парків, у зоопарках, ботаніч-
них і міських садах і садах житлових районів, скверах, бульварах, набе-
режних, лісопарках, лугопарків, гідропарків, які мають вільний доступ 
для рекреації. Досліджений Acer platanoides поширений у Європі, де ви-
користовується в озелененні територій різного призначення. Він вхо-
дить до групи рослин із декоративними листками, є листопадним, бага-
тодомним. Його квітування, що починається до розпускання листків, 
надає додаткової загальної декоративності у квітні, коли ще мало квіту-
ючих рослин. А поєднання жовто-зелених квіток із червоними листками 
становить особливу декоративну цінність. Маршрутні екскурсії до за-
значених насаджень у м. Харків дозволили виявити 27 видів та 10 деко-
ративних форм представників родини Sapindaceae до якої належать 
види роду Acer, який раніше було включено до родини Aceraceae. Усі 
37 таксонів родини наявні в дендрологічній колекції ботанічного саду 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вони пред-
ставлені такими життєвими формами як дерева і кущі. Найбільша кіль-
кість видів (24) є інтродуцентами і тільки три види автохтони України. 
Щодо Acer platanoides, то він налічує ‘Globosum’, ‘Rubrum’ i 
‘Schwedleri’. Також міський сад ім. Т.Г. Шевченка, який є ботанічною 
пам’яткою природи місцевого значення, налічує ці декоративні форми. 
В ботанічному саду Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди культивується два види і одна форма: Acer 
saccharinum L., A. platanoides L. і його форма 'Globosa'. В інших парках, 
скверах та територіях загального користування міста було зафіксовано 
тільки по одній декоративній формі. Всього нами було досліджено 383 
екземпляри Acer platanoides (за виключенням ботанічного саду). Біля 
20% наявних екземплярів (‘Globosum’) становлять молоді рядові наса-
дження вздовж доріг, що висаджені протягом останніх трьох років. На 
листкових пластинках у 80% екземплярів Acer platanoides і 65% його 
форми ‘Globosum’ ми фіксували ознаки ураження Rhytisma acerinum, 
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що було підтверджено методами мікроскопії в лабораторних умовах. 
Біля 30% ‘Rubrum’ мали ознаки ураження, а екземпляри ‘Schwedleri’ їх 
не мали. Завдає шкоди і погіршує загальний декоративний вигляд і 
Viscum album L. Нами було зафіксовано її наявність тільки на A. 
platanoides, на декоративних формах не спостерігалась. Для порівняння 
можна навести дані, що були отримані при дослідженні фітосанітарного 
стану кленів у Житомірі (Матковська, Світельський, Іщук, Пінкіна, Фе-
дючка, Соломатіна, 2019) і вони свідчать про те, що 83% рослин в наса-
дженнях мають добрий фітосанітарний стан. Хоча для Харкова можна 
відмітити зворотні результати. У A. platanoides ‘Globosum’, які виса-
джено вздовж доріг із інтенсивним рухом транспорту, фіксували кра-
йові некрози листків. Вони з’являються з декількох причин і основні з 
них – наявність в атмосфері газів, що мають негативний вплив на фізіо-
логічні процеси рослин (сполуки S, N) та важкі метали, що надходять 
до атмосфери та осідають у ґрунті завдяки транспортним засобам. Така 
ситуація вимагає подальшого пошуку і наукового обґрунтування для 
подальшого використання в озелененні інших декоративних форм Acer 
platanoides. Згідно із літературними даними всього нараховується біля 
100 його декоративних форм. Переважна більшість розплідників Укра-
їни пропонують такі форми як ‘Royal Red’, ‘Drummondii’, ‘Faassen's 
Black’, ‘Globosum’.  

Висновки. Проведені дослідження щодо використання декоратив-
них форм Acer platanoides у насадженнях загального користування м. 
Харків дозволили дійти до висновку, що вони використані у незначній 
кількості і потребують розширення асортименту. A. platanoides стано-
вить 60% від загальної кількості, його форма ‘Globosum’ – 30% і на 
‘Schwedleri’ припадає 10%. Наявні розплідники можуть задовільнити ці 
потреби. Виявлені ураження більшості екземплярів Rhytisma acerinum 
та наявність Viscum album спонукають до пошуку більш стійких форм 
в урбосередовищі.  

 

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ JUNIPERUS SCOPULORUM SARG. 

У НАСАДЖЕННЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. 

ХАРКІВ  

 

Бикадоров В.Д. 

Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 

 

Актуальність роботи. Для озеленення міст постійно оновлюються 

і поповнюються асортимент видів і особливої уваги заслуговують шпи-

лькові рослини. Саме представники цієї групи здатні забезпечити деко-

ративний вигляд любої ділянки протягом року. Найбільш затребувані 

вони під час зимового періоду, коли у інших видів відбувся листопад і 
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вони втратили декоративність. Одним із таких декоративних видів є 

Juniperus scopulorum Sarg. який має і декоративні форми. 

Мета. Встановити формове різноманіття Juniperus scopulorum Sarg. 

у насадженнях загального користування м. Харків. 

Методика досліджень. Наші дослідження були проведені протягом 

2020–початку 2022 року у м. Харків із використанням методів маршру-

тних екскурсій, опису і визначення рослин, фотографування, камеральні 

і інші. 

Результати досліджень. Маршрутні екскурсії дозволили зареєстру-

вати наявність Juniperus scopulorum і його декоративні форми у різних 

насадженнях загального користування із вільним доступом до рекреації, 

серед яких зелені насадження лісопарку, лугопарків, гідропарків, зага-

льноміських, районних і спеціалізованих парків, ботанічних і міських 

садів, скверів, бульварів, набережних. Значну увагу ми приділили коле-

кціям ботанічних садів, бо вони є потенційними осередками для збага-

чення існуючого асортименту рослин, особливо, якщо мова йде про ін-

тродуценти до яких і відноситься Juniperus scopulorum, так як він похо-

дить з Північної Америки. Він трапляється на кам’янистих ґрунтах гір-

ських схилів. Цей дводомний вид є геліофітом і ксерофітом, що відпо-

відає умовам Лісостепу. Так, ботанічний сад Харківського національ-

ного університету ім. В.Н. Каразіна має колекцію Cupressaceae за уча-

стю 35 таксонів (13 видів і 22 декоративні форми), що розміщені у від-

ділах дендрології і тропічних та субтропічних рослин. Переважна біль-

шість рослин знаходиться у відділі дендрології і тільки Thujopsis 

dolabrata (Thunb. ex L. f.) Siebold & Zucc. у відділі тропічних та субтро-

пічних рослин. Найбільше формове різноманіття у Thuja occidentalis L. 

(14 форм), а Juniperus scopulorum не має в цієї колекції декоративних 

форм. Ботанічний сад Харківського національного педагогічного уніве-

рситету імені Г.С. Сковороди налічує в колекції 65 таксонів з родини 

Cupressaceae. Як і в попередньому випадку, найбільшу кількість деко-

ративних форм містить Thuja occidentalis – їх 13. Щодо Juniperus 

scopulorum, то він представлений формами ‘Blue Arrow’, ‘Skyrocket’, 

‘Moonglow’, ‘Blue Moon’, ‘Variegata’. Вони мають висоту до 2,5 м у се-

редньому, добрий фітосанітарний і декоративний стан, представлені жі-

ночими екземплярами. Крім цього, декоративні форми Juniperus 

scopulorum нами були зареєстровані в озелененні житлових районів і 

вони також представлені жіночими екземплярами. На території м. Хар-

ків ці рослини виявляють добру зимостійкість і морозостійкість, але по-

шкоджуються пагони внаслідок налипання снігу. В ботанічних садах, 

для збереження декоративного вигляду, на зиму його екземпляри 

зв’язують, що запобігає сніголаму. Таке незначне використання даного 
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виду і його декоративних форм характеризує не тільки Харків. Дослі-

дження у м. Вінниця (Матусяк, Варгатюк, 2019) показало наявність 

тільки ‘Skyrocket’, так саме, як і в Херсоні (Котовська, Омелянова, 

2018). Розплідники пропонують до використання п’ять його декоратив-

них форм, які відрізняються щільністю, формою і діаметром крони, за-

барвленням шпильок. Для порівняння, Національний дендрологічний 

парк «Софіївка» НАН України пропонує для реалізації тільки Juniperus 

scopulorum без декоративних форм. Хоча, на сьогодні у світовому мас-

штабі цей вид має 32 декоративні форми. 

Висновки. В насадженнях загального користування м. Харків най-

частіше трапляються тільки дві декоративні форми Juniperus scopulorum 

(‘Skyrocket’, ‘Moonglow’), які мають добрий санітарний стан і декора-

тивний вигляд. Максимальна кількість декоративних форм Juniperus 

scopulorum представлена у ботанічному саду Харківського національ-

ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і він може слугу-

вати базою для отримання рослин з метою подальшого впровадження 

до озеленення міста. У ландшафтному дизайні цей вид і його форми ви-

користовують для солітерів і групових насаджень, особливо у кам’яни-

стих садах. Їх крона чіткої геометричної форми дозволяє використову-

вати їх в якості фону для інших видів. Бажано більш широко впрова-

джувати Juniperus scopulorum в озелененні та збільшувати використання 

його декоративних форм. 

 

 

МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 

УРАБН-ПАРКАМИ 

 

Зіміч С.М. 

Науковий керівник – Гончаренко Я.В., канд. біол. наук, доцент 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що в Україні більше мільйона 

людей займаються вуличними культурами і їх число постійно зростає. 

Але їм не вистачає інфраструктури, так як при розвитку міського сере-

довища інтереси таких спільнот майже не враховуються. З цією метою 

та у рамках програм «Велике будівництво» і «Здорова Україна» в кож-

ному регіоні заплановано спорудження урбан-парків. Цьому сприяє й 

отриманий позитивний досвід функціонування таких парків у Києві та 

Харкові.  

Метою наших досліджень був аналіз урбан-парків на території Ук-

раїни, вивчення видів, що задіяні в їх озелененні і можливості надання 

ними екосистемних послуг. 
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Методика досліджень. Нами було використано аналіз літературних 

даних, проведено маршрутні екскурсії до урбан-парків м. Харків, здійс-

нено інвентаризацію Салтівського урбан-парку та дослідження рекреа-

ційних навантажень.  

Наукова новизна. Вперше проведено рекреаційні дослідження Са-

лтівського урбан парку, проаналізовано видовий склад рослин і здійс-

нено його інвентаризацію. 

Результати досліджень. Найперший урбан-парк на Україні було ві-

дкрито на території «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). На сьогодні 

у Харкові функціонують чотири парки, що розміщені у Холодногірсь-

кому сквері, Молодіжному парку, бульварі Юр’єва і на Салтівці. Їх ре-

алізацію було здійснено за сприянням команди Streetculture і компанії 

Uniquebuild. До розробки спортивного простору залучено фахівців з ву-

личних культур, а при проєктуванні локацій ураховуються побажання 

професійних атлетів та інших відвідувачів. Під час будівництва контро-

люється архітектура, якість матеріалів, поставки, правильність устано-

вки, дизайн, навігація. Так, ці ділянки можна віднести до таких, що на-

дають екосистемні послуги. Останні роки питання надання і отримання 

екосистемних послуг стають все більш актуальними. Наприклад, дослі-

дження китайських вчених парків Пекіну (Shijie Gaia, Jiaming Fua, Xiao 

Rongb, Linlin Daia, 2022) дали змогу віднести ці парки до таких, що на-

дають культурні екосистемні послуги і з кожним роком стають все 

більш актуальними. Тому, виходячи з цього та з функціональних особ-

ливостей урбан-праків, їх озеленення вимагає складання певного специ-

фічного асортименту рослин. Крім цього необхідно спиратися на існу-

ючі норми, згідно з якими рівень озеленення спортивних парків повинен 

становити не менше 15%. Усі функціонуючі зазначені парки відповіда-

ють цим нормам. Але елементи озеленення та їх асортимент потребують 

удосконалення. Розподіл парків на локації різного функціонального 

призначення дає змогу раціонально розмістити клумби, алейні наса-

дження, солітери і інші елементи. Асортимент рослин не повинен міс-

тити види із вираженим ароматом, наявними шипами і колючками, але-

ргенним пилком. Наприклад, парк, що було відкрито у 2021 році на Са-

лтівці, містить групові і алейні насадження за участю представників з 

родів Betula L. і Sorbus L. Біля футкорту і баскетбольного майданчику 

висаджено живоплоти з Cornus alba L., які часто зазнають механічних 

пошкоджень від спортивного знаряддя. Також, не передбачено місця 

для створення затінку, які були б доцільні, так як протягом літнього пе-

ріоду найбільша кількість відвідувачів була зафіксована. Одним із по-

зитивних факторів можна назвати наявність майданчику для дітей з осо-

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305422000042?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305422000042?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305422000042?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305422000042?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213305422000042?via%3Dihub#!
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бливими потребами. Для таких ділянок також можна добрати такий асо-

ртимент рослин, що буде багатофункціональним і безпечним. Колорис-

тичні зміни рослинності можуть виконувати функцію створення пози-

тивної та креативної атмосфери. Рекреаційні дослідження було прове-

дено згідно із загальноприйнятою методикою. З різних вхідних точок 

парку з 08.00 до 20.00 протягом комфортного періоду фіксувалась кіль-

кість людей що увійшли і не вийшли. Крім цього, зафіксована актив-

ність відвідувачів із 20.00 до 4.00 ранку. Розподіл відвідувачів за кате-

горіями показав, що 20% становлять активні користувачі, чий вік від 18 

до 70 років. На дітей, віком до 18 років припадає 30% відвідувачів, а 

решту становлять родичі дітей, що не займаються фізичної активністю, 

а тільки доглядають за ними. В день, коли відбувались опади, кількість 

відвідувачів зменшувалась і навантажень показало, що Салтівський ур-

бан-парк активно відвідується. Найбільша кількість відвідувачів була 

зареєстрована протягом літнього періоду і становила 320 люд. з 17.00 

до 18.00. Навіть об 2.00 год. фіксували від 5 до 10 мешканців у локації 

скейт-парку. Восени і взимку, внаслідок не комфортного температур-

ного режиму, максимальна кількість відвідувачів, що була зафіксована 

– 15. Їх більшість (9) становили діти дошкільного віку. Дослідження по-

казали, що найбільше відвідувачів було по середах та неділях, під час 

шкільних канікул зранку фіксували наявність підлітків.  

Висновки. Оскільки суспільство спрямоване на те, що вулична ку-

льтура повинна стати невід’ємною частиною життя і переважна кіль-

кість мешканців залучиться до фізичної активності, це призведе до не-

обхідності збільшення кількості урбан-парків. Тому, необхідно орієнту-

ватися на ці парки як носії екосистемних послуг та облаштовувати їх з 

урахуванням цієї місії. Також, необхідно досліджувати питання щодо 

шляхів покращення якості життя людей з особливими потребами і про-

водити озеленення у відповідності до цього. 
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