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Постановка проблеми. Однією із пріоритетних цілей при проекту-

ванні житла є забезпечення комфорту. Прогрес досліджень та розви-

ток технологій веде до того, що забезпечення фізіологічної складової 

комфорту перестає бути складною задачею, а акценти зміщуються у 

галузь психології. Несумісність парадигм різних шкіл у психологічних 

дослідженнях не дозволяє створити загальноприйняту модель людсь-

кої особистості, що не дає можливості визначити зв'язок характерис-

тик окремих психологічних типів з архітектурними та дизайнерськими 

рішеннями. Таким чином, проблема забезпечення психологічного ко-

мфорту залишається актуальною.  

Аналіз останніх досліджень. Для вирішення проблеми необхідний 

системний підхід, який об’єднує у рамках одного дослідження люди-

ну, житло, середовище. Але сам по собі він не є достатнім – необхідна 

модель системи людина-житло-середовище (ЛЖС), яка буде відкри-

тою, емерджентною, матиме здатність до самоорганізації, включатиме 

нелінійні взаємодії, та адекватні засоби опису, вимірювання і верифі-

кації. Така модель – хвильова модель С- простору – існує  [1]. На її 

основі розроблено теорію самоорганізації систем [2] та способи 

розв’язання обмежених оптимізаційних задач із критеріями оптималь-

ності, що частково є такими, що не формалізуються, у галузях ерго-

номіки та будівництва [3]. Необхідно адаптувати ці результати для 

розв’язання поставленої проблеми, спираючись на великий масив 

психологічних даних [4-8], який потребує упорядкування.  

Постановка завдання. Метою статі є визначення психологічного 

комфорту на основі теорії самоорганізації та зв’язків між характерис-



тиками окремих психологічних типів із архітектурними рішеннями, 

що забезпечують комфортні умови проживання.   

Основна частина. Визначення взаємодій у системі людина-

житло-середовище, їх послідовності і пріоритетів. ЛЖС розгляда-

ються як цілісна, складна, відкрита система, що знаходиться у стані 

динамічної рівноваги. Самоорганізація моделюється як сукупність 

сценаріїв розшарування-згортки С- простору. Вона визначає рівні вза-

ємодій усередині системи. Окремі компоненти та взаємодії моделю-

ються як С- множини, С- елементи, операції суперпозиції, коінцидеції, 

інтерференції та дифракції та відображаються за допомогою РС- діаг-

рам або імітаційних моделей [1-3]. Найпростіший сценарій (1С-1О) 

дає діаграму 1-1-2-3-5-8, що визначає наступні рівні взаємодій:   

Рівень 1 – єдність. Людина і середовище не виділені як окремі час-

тини, але можливість цього існує як певний «вільний потенціал». Єд-

ність сприймається інтуїтивно. 

Рівень 2 – відокремлення. Виникає усвідомлення людиною себе як 

самодостатньої та відокремленої від світу. Цілісність виражається ус-

відомленням власного «я», унікальними закономірностями будови 

людського тіла і константністю параметрів внутрішнього середовища 

організму (гомеостаз). Так само і Всесвіт є цілісністю, що регулюється 

законами природи, а не просто сукупністю окремих об’єктів.  

Рівень 3 – впливи та реакції. Існування зовнішнього світу, впливів 

та зворотних реакцій, які можуть бути сприятливими або несприятли-

вими, що виражається у категоріях «добре» та «погано», усвідомлю-

ється розумом із природною необхідністю виконувати рішення, для 

чого необхідна воля. Для цього рівня характерні бінарні поділи: для 

людини – тілесна та психічна складові, права та ліва половина, жіноча 

та чоловіча стать; для Всесвіту – речовина і поле, тяжіння та відштов-

хування, простір і час тощо. 

Рівень 4 – простір і час. За виникненням впливів та реакцій йде 

упорядкування по двом категоріям, які називають простором і часом. 

Виходячи із сценарію самоорганізації, кожній із них слід приписати 

по три параметри. Так і є: простір є тривимірним, час ділиться на ми-

нуле, сучасне і майбутнє. Троїсті поділи характерні для інтелекту. 

Рівень 5 – рецептори та відчуття. Із сценарію випливає наявність 

трьох груп органів почуттів з п’яти елементів. Дійсно, розрізнюють 

інтерорецептори, пропріорецептори та екстерорецептори. Точно неві-

домо, скільки є внутрішніх чи граничних відчуттів, але екстерорецеп-

торів точно п’ять. У природі також існують явища та процеси, що ма-

ють п’ятиричний поділ, наприклад, п’ять станів речовини, п’ять фун-

даментальних взаємодій і т.д. 

Рівень 6 та наступні – тони та нюанси. Для кожного з рецепторів 

має бути по вісім розрівнювань одного відчуття (не виникають окремі 



0,618+0,382=1 

0,382+0,236=0,618 

0,236+0,146=0,382 

0,146+0,09=0,236 
0,09+0,056=0,146 

0,056+0,034=0,09 

органи). Це задовольняється приблизно. Наприклад, розрізнюється 7 

кольорів (у ергономіці додається восьмий – жовто-зелений), 7 звуко-

вих тонів і т.д. Відомі числа Мілера (7-9) – кількість однорідних пре-

дметів, що може одночасно сприймати пересічна людина. Отже, мож-

на констатувати, що система за межами 6 рівня ще формується, відтак 

немає необхідності у подальшому розвитку моделі. 

Житло не привносить додаткових рівнів у систему взаємодій між 

людиною і середовищем, що склалися у ході еволюції; отже, воно має 

розглядатися як інструмент управління станом людини. 

Тепер зробимо важливий відступ. Відомо, що фізичні коливання 

мають неперервний спектр частот. Чому ж вони сприймаються як 

окремі кольори чи тони, якщо для цього немає фізичних підстав? Оче-

видно, що це обумовлено виключно закономірностями самоорганіза-

ції. Отже, ці закономірності, виражені сценарієм (1С-1О), і є тим ге-

штальтом [4], який визначає усе розмаїття взаємодій з оточуючим 

середовищем, і як сприйняттів, і як розпізнавань. 

Дамо кількісні оцінки кожному із рівнів [3]. Відзначимо, що сума 

потенціалів 2-6 рівнів –1,472 – більше, ніж потенціал першого рівня – 

1, на основі якого відбувається самоорганізація. Це пояснюється згід-

но аксіомам першої групи [1], що стверджують неможливість самоор-

ганізації без зовнішніх впливів. Величина потенціалу, що поповню-

ється завдяки впливам на кожному рівні (позначена темно-синім ко-

льором) підпорядковується закону гармонійного відношення (рис. 1). 

Рис. 1. Вплив зовнішнього середовища на самоорганізацію системи 

Звідси випливають вагові коефіцієнти кожного з рівнів – вони 

мають бути пропорційні ряду 1, 0,618, 0,382, 0,236, 0,146, 0,09. Оскі-

льки потенціал попереднього рівня більше, ніж у елементів наступно-

го, існує якісна відмінність їх характеристик, що дає можливість за-

стосовувати різнопланові дані у рамках однієї моделі.  



Модель особистості людини. Структура, послідовність та хара-

ктеристики сприйняттів корелюють з рівнями самоорганізації. Сприй-

няття відбувається не тільки від ознак до узагальнення, але й у зворо-

тному порядку – сприйняття перших рівнів утворюють контекст, у 

якому сприймаються окремі ознаки. Під однією назвою криється бага-

то характеристик, що відбивають різні ступені сприйняття, і усвідом-

люються як rомфортні або дискомфортні  (рис. 2–6).     

                               Рис. 2. Інтуїція (рівень1) 

                              Рис. 3. Его (рівень 2) 

Рис. 4. Воля і розум (рівень3) 
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                                    Рис.  5.Інтелект (рівень 4) 

 

Рис. 6. Чуттєві сприйняття (рівні 5 та 6) 

Темперамент та вік. Темперамент також можна звязати з величи-

ною потенціалу. Вплив темпераменту на стан комфорту/дискомфорту 

показано на рис. 7.   

Рис. 7. Вплив темпераменту на стан комфорту/дискомфорту 

Ті ж закономірності простежуються і при вікових змінах – дітям, 

молодим, зрілим та похилого віку людям відповідають риси сангвіні-

ка, холерика, флегматика та меланхоліка. 

Ієрархія потреб. Згідно А. Маслоу [6], групи потреб утворюють пі-

раміду з п’яти рівнів: 
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 1. Фізіологічні;  

 2. Потреба у безпеці;  

 3. Потреба в коханні;  

 4. Потреба в визнанні; 

 5. Потреба самоактуалізації (самовиразу). 

Відповідність до рівнів сприйняття наступна: 

1) фізіологічним потребам відповідають чуттєві сприйняття, тобто, 

фізіологічний комфорт відноситься до 5-6 рівнів; 

2) потребі у безпеці відповідає відчуття невпорядкованості, триво-

ги, хаосу. Це – рівень інтелекту. Коли ці відчуття змінюються проти-

лежними, стан стає комфортним; 

3) потребі самовиразу відповідають воля та розум. Тут дискомфор-

тними є протидії самореалізації, чи то у формі конфліктів з людьми, 

нестачі ресурсів,неможливості трансформації житла; 

4) потреба в визнанні – досягненні могутності, слави, поваги, із ус-

відомленням своєї значущості та сили відноситься до рівня его; 

5) потреба у коханні неоднорідна. З одного боку, вона явно відно-

ситься до інстинкту продовження роду. З іншого, тяга до споглядаль-

ності, що супроводжується самозреченням та любов’ю,  має бути  від-

несена до вищих, містичних взаємодій. І між ними знаходиться потре-

ба в дружбі, визнанні, соціальній адекватності, тобто єдності зі світом 

на «побутовому» рівне. Всі вони відповідають градаціям інтуїції.  

Мотивації та емоції. Розрізнюють мотивації, необхідні для прави-

льного функціонування організму, і такі, без яких він може існувати. 

Теорії біологічних потреб, оптимальної активації, когнітивна намага-

ються пояснити ці відмінності. Очевидно, що вони акцентують увагу 

на різних сторонах негармонійного розподілу потенціалу між рівнями, 

а також порушення симетрій і законів збереження між компонентами 

системи. У залежності від позитивної чи негативної оцінки, емоції 

можну групувати попарно. Деякі з них бажані для суб’єкту, інших він 

намагається уникнути. Цей поділ вказує на мотиваційну роль емоцій у 

створенні відчуття комфорту/дискомфорту. 

Типи особистості. В основу класифікації покладемо взаємодії з 

оточуючим середовищем – сприйняття. Маємо шість типів: 

1.  «Збалансована особистість» (рис.8). Тут розподіл потенціалу по 

рівням є ідеальним, така людина не відчуває внутрішніх конфліктів та 

проблем зі здоров’ям; вона пред’являє до житла різноманітні і чітко 

структуровані вимоги. Можна сказати, що побудовано відповідно до 

них житло також буде ідеально збалансованим, що допоможе відсте-

жити весь ланцюг зв’язків між сприйняттями, мотиваціями, потребами 

та вимогами до житла, а також вивести «формулу комфорту».  

2. «Споглядач». Тут, як і для інших типів, баланс між рівнями вже 

порушений. Оскільки загальна величина потенціалу незмінна, поси-
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лення одних якостей буде відбуватися за рахунок інших – у даному 

випадку, інтуїції за рахунок его та волі.  Тому споглядачі схильні до 

спокійного життя, а їх вимоги до житла мінімальні – воно має знахо-

дитися у тихій, красивій, по можливості, безлюдній місцевості, та за-

безпечувати біологічні потреби.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Відповідність сприйняттів, мотивацій, потреб, вимог 

3. «Егоїст». Посилення его, волі а розуми відбувається за рахунок 

інтуїції і, в меншому ступені, інтелекту та почуттів. Це потенційно 

небезпечно для здоров’я. Пріоритетами для житла будуть престиж, 

самодостатність та, почасти, трансформованість.  

4. «Борець» характеризується підвищеною тягою до першості, кон-

фліктністю та агресивністю  (воля сильніше за розум), що не може не 

призвести до фізичних та и психічних розладів, оскільки пригнічени-

ми стають інтуїція, его та інтелект. Різноманітна та енергійна діяль-

ність висуває підвищені вимоги до трансформованості житла. Відпо-

відний емоційний настрій також має стимулюватися, наприклад, яск-

равими кольорами інтер’єру тощо. 

5. «Винахідливий дослідник» не схильний до ескапад, він більше 

полюбляє передбачуваність, упорядкованість, стабільність. Але у цих 

межах він може бути достатньо енергійним, діяльним та розумним 
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спокій друго-

рядні 
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(розум сильніше за волю) як у бізнесі, так і у науці. Зростання інтеле-

кту відбувається, в основному, за рахунок почуттів. Вимоги до житла 

– строгий та консервативний стиль, зрозумілі та перевірені часом рі-

шення, спокійні тони інтер’єру – але так, щоб маніфестація добробуту 

та соціального статусу обов’язково мала місце.  

6. «Богемна особистість» схильна до екзальтованості, культивуван-

ня емоцій та чуттєвих переживань, що може суміщатися із граничною 

меркантильністю. Іноді такі люди мають непогану інтуїцію, хоча час-

тіше схильні приймати за істину різні забобони. Посилення сенсорних 

відчуттів відбувається за рахунок розуму (аналітичної його частини) 

та волі. Житло може містити екстравагантні, навіть епатуючі рішення, 

за умови забезпечення тонкого сенсорного комфорту. 

Тестування психологічного типу містить: комплексну оцінку 

особистості; виявлення розвиненості сприйняттів; визначення поточ-

ного психологічного стану. Використовуються опросники та проекти-

вні тести [8].  

Зручно показувати результати у порівнянні з «збалансованою 

особистістю». Наприклад, результат для людини, що відноситься до 

психотипу «Егоїст» може виглядати приблизно так (рис. 9).  

 

 

 

 

 

      Рис. 9. Представлення результатів дослідження особистості 

Визначення психологічного комфорту. Узагальнюючи викла-

дене вище, комфортним будемо називати стан, що характеризується: 

для 1-го рівню – відчуттям вдачі, везіння, сприятливого ходу подій, 

гармонії з оточуючим середовищем;  

для 2-го рівню – відчуттям самодостатності, здоров’я, спокою, ра-

дості, оптимізму, віри у майбутнє; 

для 3-го рівню – відчуттям свободи, почуттям зверхності, упевнені-

стю у досягненні мети наявністю «психології переможця»;   

для 4-го рівню – почуттям упорядкованості простору-часу, законо-



мірності та пізнавальності внутрішнього і зовнішнього світу.  

для 5,6-го рівнів – почуттям урівноваженості, сенсорного комфорту, 

«гармонії стихій» на рівні безпосереднього сприйняття світу. 

Оскільки кожному рівню відповідає потенціал, що можна розра-

хувати, можливо, знаючи пріоритетність та коефіцієнт умов сприй-

няття, визначити внесок кожного із сприйняттів у загальне відчуття 

комфорту/дискомфорту. 

А. Вага показника оцінюється як сума потенціалів задіяних рів-

нів взаємодії ЛЖС, виражена відносно потенціалу першого рівня. 

Конкретно, вага показника виражається коефіцієнтом k1 для кожного 

із задіяних рівнів. Тут існує альтернатива – використати k1=0,618 для 

«збалансованої особистості», або обрати його виходячи із результатів 

тестування психологічного типу; 

Б. Коефіцієнт мов сприйняття k2 виражає умови сприйняття по-

казника; для кожного з рівнів він знаходиться у межах 0…1. 

В. При підсумовуванні показникам слід приписувати знак «+», 

якщо вони є характеристиками комфорту, і знак «–» в протилежному 

випадку. 

З урахуванням цього, «формула комфорту» дозволяє обчислити 

виражену в умовних одиницях суму показників комфорту р: 
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,                                                                      (1)                                                                                  

де n – кількість рівнів;  

mi – кількість показників i-го рівня.  

Кращому комфорту відповідає більше значення р. 

Приклад. Кореляція компонентів системи ЛЖС на другому рівні 

самоорганізації. Тут головний принцип «мій дім – моя фортеця». Не-

обхідно, щоб житло відповідало високим уявленням власника щодо 

свої персони, було автономним, забезпечувало безпеку та задоволення 

чималих потреб власника «на місці» (рис. 10). 

Висновки. Застосування системного підходу і теорії самоорганізації 

С-простору дозволило сформулювати та деталізувати поняття психо-

логічного комфорту, розробити класифікацію типів особистості, ви-

значити вимоги до стилістичних та архітектурних рішень. Розробле-

ний апарат доцільно використовувати для елітного будівництва, а та-

кож визначення ефективності капіталовкладень по критеріям спожив-

чі якості-витрати.  

 

 

 

 

 

 



Умови і функції: 
 Самодостатність; 
 Автономність; 
 Розвинені засоби без-

пеки; 
 Престижність та зруч-

ність місця; 
 Відповідність соціаль-

ному статусу володаря 
(стильність та солід-
ність, дорогий вигляд 
екстер’єру та ін-
тер’єру) 
 

 

 
Будівельні норми та пра-
вила 

 

Мета: 
Житло має давати відчут-
тя самодостатності, само-
поваги, престижу, безпе-
ки, радості, оптимізму, 
віри в «світле майбутнє» 

Фізіологія: 
 Створення сприятли-

вого емоційного фону, 
вільного від гонору, за-
здрості, гніву, сприят-
ливого до проявів са-
моповаги;  

 Стимулювання печін-
ки; 

 Розширення рекреа-
ційних можливостей 
житла 

Естетика: 
 Структурованість  - 

єдність сти-
лю,узгодженість ком-
понентів екстер’єру та 
інтер’єру, образність, 
спільність засобів. 
«Виразність» на не-
структурованому «тлі», 
здатність привертати і  
зупиняти увагу, визна-
чати емоційний тонус 

Геометрія: 
 «Маніфестаційні», із 

симетрією та точним 
дотриманням пропор-
цій и розмірів, скоріш 
стримані, класичні фо-
рми 

 

 

Психологія: 
 Самодостатність 
 Самовдоволеність 
 «Радість буття» 
 Оптимізм 
 Віра в міцність здо-

ров’я 

 

Біоритми: 
 «Позачасність» класи-

чного стилю і 
 ландшафтного дизай-

ну; 
 Стійкість соціальних 

зв’язків; 
 Організація особистого 

часу, праці та відпочи-
нку у залежності від 
активності ЦНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Умови комфорту для другого рівня самоорганізації. Кореляції 

з архітектурними та дизайнерськими рішеннями, естетичними катего-

ріями та геометричними параметрами 
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