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1ННОВАЦ1ЙН1 КОНЦЕПТИ АРХ1ТЕКТУРНО1 ОСВ1ТИ: 
СУЧАСНИЙ ДОСВ1Д ДЕРЖАВ ЗАКАВКАЗЗЯ

Актуальнiсть теми досл1дження. Наприкшщ ХХ i початку ХХ1 ст. 
досить чйко сформулювався новий погляд на архйектуру як npocTip 
фетишованого впровадження новiтнiх прибуткових наукових досягнень i 
як на мистецтво архйектурного дизайну. При цьому формуеться новий 
наступний етап розвитку ще! сфери планетно! цивiлiзацii. Сучасна 
архiтектура розглядаеться як об’еднуюча площина мiж двома «сходами або 
двома оболонками» -  мюто i ландшафтний простiр. Тшьки вивчивши 
соцiальну суть мiста на сучасному етат, розумiючи i вщчуваючи соцiальнi 
вимоги, можна створити ращональну конфiгурацiю перспектив, простору, 
середовища i створити високохудожне комфортне урбанiзоване поселення.

За останш столiття сучаснi мюта не тiльки значно виросли, 
збшьшилися, а за останнi 60 рошв виникло i сформувалося досить стале 
поняття -  дизайн мiського середовища. Саме це спонукае не тшьки по- 
новому осмислити сучасний урбашзм, але i пiдготувати майбутне 
поколшня спецiалiстiв -  архiтекторiв, урбанiстiв, дизайнерiв до працi в 
нових умовах, коли !хня творчiсть, завдяки глобашзацп науково! i творчо! 
думки, буде знаходити втшення в сво!й кра!ш i також по всiй планей. 
Кардинальнi соцiально-полiтичнi змiни в Укра!ш спонукають до створення 
i впровадження нових концепйв в галузi архйектурно-дизайнерсько! 
освiти, аналоги яким слiд шукати у пострадянських державах з 
наближеним укладом, вшськовим станом i традищями в галузi 
архйектурно! освiти.

Метою доповвд е дослiдження концептiв архйектурно! освiти в 
пострадянських державах: Вiрменi!, Азербайджанi i Грузи як 
обгрунтування доцiльностi впровадження найбiльш стратегiчно 
вщповщних рiшень в Укра!ш.

Аналiз стану проблеми. Основною проблемою сучасно!
архйектурно! освiти е вiдсутнiсть концептуальностi, ситуативне, 
короткотермшове планування впровадження нових форм i методiв освiти, 
що призводить до невизначеносй перспектив розвитку, звуження, 
форматування творчо!, креативно! iнiцiативи як студенйв, так i викладачiв. 
У сучасному укра!нському суспiльствi докорiнно змшились вимоги до 
здобуття вищо! архйектурно! освiти -  вона повинна бути безперервна i 
мати прогностичний, випереджуючий характер. Ознайомлення з вiдносно 
новими концептами архггектурно! освiти в рiзних державах -  з працями 
О. Кащенка, В. Тимохiна, Г. Маммедово!, С. Ганджиево!, Ю. Сафiряна,
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Г. Акопяна, М. Шубенкова, Н. Абдулаева, Ф.Джафарова, М. Абелишвш, 
Н. Д1аконашвш та шших науковщв i практиюв дае уяву про 
р1знопланов1сть пiдходiв щодо вирiшення цiеi проблеми в державах з 
досить рiзним економiчно-полiтичним станом. Такий аналiз надасть 
можливють подняти рiвень архiтектурноi i дизайнерсько! освiти в Украiнi, 
втiлити сучасш, бiльш прийнятнi пiдходи, запобiгти помилкам.

Основна частина. Порiвняльний аналiз методiв i форм подготовки 
майбутнiх архiтекторiв у державах Закавказзя пiдтверджуе, що Болонська 
система е еталонною.

Ознайомлення у 2015 рощ i3 досягненнями Нащонального 
унiверситету архiтектури i будiвництва Вiрменii (у м. вреван, заснований у 
1921 р.) надае загальну уяву про стан i перспективу подготовки 
архiтекторiв в цш державёУшверситет здiйснюе процес освтти, експертиз, 
проектних i наукових робтт за наступними напрямками: архОтектура, 
будОвництво, мюьке господарство та еколопя, дизайн та туризм, 
управлшня та технологи, за тристутнчатою системою: бакалаврат, 
мапстратура i експертиза.

Архттектурна освтта в Азербайджанському ушверситет архттектури 
i будОвництва (у м. Баки, заснований у 1920 р.) здобуваеться на 10 
факультетах. Архттектурний факультет готуе спещалюпв серед 
архттекторОв i дизайнеров на рОвш бакалаврату i мапстратури. Архттектори 
набувають спещалОзацн: архитектура будОвель i споруд, мютобудування, 
реконструкщя i реставращя, ландшафтна архОтектура, а також дизайну: 
дизайн та техшчна естетика. Навчання очне.

Сощальш трансформаций я к  вщбулися в Грузи за останш 6 роюв, 
майже докоршно змшили концепти вищо! освтти -  держава перейняла на 
себе в с  витрати пов’язаш з навчанням (навчання здшснюеться без оплати i 
без надання стипендш). У Грузинському техшчному ушверситет (у м. 
Тбш с, заснований у 1922 р.) юнуе факультет архОтектури, урбанютики та 
дизайну. На цьому факультет готують фахОвщв (бакалаврат, мапстратура) 
за спещальностями: архитектор, урбашст, дизайнер. Студент вже тсля 
завершення другого курсу навчання робить вибОр спещальностё Навчання 
ведеться за комбшованою вечОрньо-заочно-дистанцшною формами: заочно 
студент вивчае теоретичш дисциплши, а архпектурне проектування 
опановуе у дистанцшнш та вечОрнш формах. Студшвання комп’ютерних 
технологш передбачаеться за межами шституту. Рисунку, малюванню 
навчаються в с  роки, дипломна робота може бути виконана як вручну, так i 
за допомогою програмних засобОв. Студенти i викладачО тдтримують 
реформи в архттектурнш освт, я к  вщбулися в Г рузн за останш 4 роки.

Висновки. В Украош тсля перемоги Революцн Пдносл в системО 
освтти i науки, хоч не без трудношдв i затримок, проте концептуально i 
послщовно вщбуваеться процес реформування. Мшютерству й уряду 
вдалося знайти кошти для тдвищення зарплат освпянам, i ця робота 
тривае. 28 вересня набув чинност новий закон «Про освтту». Ним
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передбачено створення умов для юнування сучасно! та ефективно! системи 
освгги шляхом суттевого перегляду принцишв управлшня, значного 
розширення академ1чно1, оргашзацшно!, фшансово! та кадрово! автономп 
заклад1в освгги i академ1чних свобод учасниюв освггнього процесу. 
Паралельно вiдбуваеться iмплементацiя Закону "Про вишу освггу", 
ухваленого вже понад три роки тому. З огляду на вищезазначене можна 
зробити висновок, що критичний аналiз концептуальних пiдходiв i 
стратеги розвитку вищо! архггектурно! освiти у Вiрменп, Азербайджанi та 
Грузи за перюд 1991-2017 рр. надае можливiсть запровадити в Укра!ш 
корисний досвiд та при цьому запобшти прийняттю помилкових рiшень.

Г.Н. Ушаков,
кандидат архтектури, доцент кафедри 

Основ архтектури та архтектурного проектування Кшвсъкого 
нащоналъного умверситету будгвництва i архтектури

МЕТОДИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕНДЕНТТТЙ РОЗВИТКУ 
АРХ1ТЕКТУРИ НА ПРИКЛАДТ Л1Н11 ДЕКОРАТИВНОСТ1 ТА

ЗОБРАЖУВАЛЬНОСТ1

Розвиток свггово! архйектури -  складний процес, в якому можна 
прослщкувати крiзь час безперервш тенденцп, якi мають вплив на 
формування архйектурних об'ектiв. Певна юльюсть найбiльш виразних 
тенденцiй впливають одночасно на процес проектування. Важливо, що таю 
тенденцп можна виокремити для теоретичного аналiзу та прослщкувати 
спрямування конкретних змш до футуристичних проявiв при подальшому 
розвитку певно! тенденцп. Отже, можна вважати тенденщею безперервш 
спрямоваш змiни, посилення певних якостей та властивостей бущвель 
протягом столггь. Розвиток архiтектури, в цiлому, е не просто 
рiзноманiтнiстю форм протягом юторп, а це -  поступове та прогресивне 
набуття нових можливостей. Процес не завжди лiнiйний у окремих 
юторичних перiодах, але послщовно еволюцiйний протягом уше! штори, 
що вщбулась. I цей розвиток можна представити як сукупшсть 
паралельних тенденцш, якi впливають одна на одну, але кожна розвивае 
певнi якост та можливостi архiтектурного об'екта. Такий загальний 
розвиток можна представити як переплетшня лiнiй рiзних тенденцiй.

Орiентовно, набiр основних тенденцiй мiстить, серед шитого, таю: 
л т я  конструкций лш я декоративностi та зображувальностi, лiнiя 
морфологи. Л т я  конструкцп демонструе постiйне впровадження нових 
матерiалiв на конструктивних систем, збшьшення можливостей прольоту,
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