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долу, визначення заходів щодо збереження історичного ландшафту, об�єктів 
нерухомої культурної спадщини, реабілітація (оновлення) традиційного хара-
ктеру середовища, з�ясування підходу до вибору раціональних методів проек-
тування, організації архітектурного процесу за участю студентів, які працю-
ють у реальних конкретних умовах при реалізації Міської цільової програми 
«Київ самобутній». У 2013 році на базі реального проектування у конкретних 
містобудівних умовах була реалізована Ініціатива підвищення фахової освіти 
архітекторів освітньо- 
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ктів з інтенсивними людськими потоками. Незадовільний стан пішохідних до-
ріжок всередині дворової території. 

2. Проблеми благоустрою: 
− брак зелених насаджень  
В деяких дворах Києва майже відсутні зелені насадження, а їх кількість не 

відповідає нормативним вимогам щодо кількості озеленення на 1 людину. Окрім 
того, стан зелених насаджень часто незадовільний через неналежний догляд, що 
заважає виконанню їх основних функцій щодо оздоровлення довкілля. 

− відсутність освітлення  
Зовнішнє освітлення не забезпечує нормативні показники і не функціо-

нує в темний час доби. 
3. Проблеми експлуатації  
− дитячі майданчики 
Однією з ключових частин внутрішньої інфраструктури дворових тери-

торій є дитячі майданчики. Адже саме там більшу частину свого часу прово-
дять мами з дітьми. Якість таких куточків розваг не завжди відповідає нор-
мам. Матеріали, з яких зроблено ігрове обладнання, або недовговічні і швидко 
призводять до занепаду конструкції, або такі, що швидко нагріваються на со-
нці і замерзають в зимовий час.  

− спортивні майданчики 
В сучасних дворах виявлено дуже мало спеціальних дитячих майданчиків 

для спортивних ігор, а ті, що є часто находяться в стані часткового руйнування. 
− господарські майданчики 
Відсутні зони для зберігання і вивозу побутових та будівельних відходів, 

ускладненні шляхи під'їздів до контейнерів. 
− майданчики для вигулу собак 
У дворах Києва не має окремо відведених територій  для вигулу тварин, 

собак вигулюють на дитячих та спортивних майданчиках.  
Розгляд формування дворових територій в інших країнах, зокрема євро-

пейських, показав, що у Німеччині, наприклад, велика увага приділяється 
спортивним секторам � тренажери розташовуються прямо на дворовій тери-
торії, а Іспанія вражає великою кількістю дитячих майданчиків химерних 
форм і незвичайних розмірів. Крім дитячих і спортивних майданчиків, в Єв-
ропі популярні зелені зони відпочинку: у дворах присутні мангали і столики 
для пікніка, а також спеціальні місця, відведені для прогулянок з тваринами.  

Мислення архітекторів і забудовників за кордоном дозволяє створювати 
житловий простір трохи з іншою логікою: гараж не обов'язково закопувати 
глибоко в землю, можна підняти, іноді навіть на повний «поверх» дворової 
території, і вже над ним, на рівні, фактично, другого поверху можуть розта-
шовуватися місця для відпочинку та дитячі ігрові майданчики. Сам двір в 
цьому випадку перетворюється на комфортний сад, де нерідко висаджується 
багато квітучих культур, включаючи декоративні фруктові дерева. Важливо, 
що, крім комфортності двору, гарантується безпека для дітей, молодих мам і 
літніх людей. До якості житлового простору приводять і десятки різних рі-
шень з розміщення машин тільки з боку прилеглих під'їздів або вулиць, тобто 
в деякому «буферном» просторі. Це простір з розміченими для кожної маши-
ни місцями максимально влаштовує мешканців, так як до під'їзду будинку від 
крайніх машиномісць відстань не перевищує 50 метрів. Видалення автомобі-
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лів з дворів � повсюдна європейська практика.  
Отже, базуючись на досвіді європейських країн визначені основні 

напрямки подолання виявлених проблем: 
1. З метою підвищення рівня благоустрою, а також з метою забезпечення 

безпеки пішоходів, необхідно ліквідувати надлишкові паркування особистого 
автотранспорту в дворах житлових будинків і облаштувати вивільнені терито-
рії для комфортного проведення часу жителів: організувати дитячі майданчи-
ки, висадити зелені насадження, встановити різні вуличні меблі. Площа, від-
ведена для паркування автомобілів у дворах не повинна займати більше 30% 
від площі дворової території. 

2. При плануванні благоустрою дворових територій, необхідно створювати 
не тільки дитячі майданчики, а й облаштовувати зони для дорослих людей, в тому 
числі і літніх. Облаштування альтанок зі столами для настільних ігор, столи для 
настільного тенісу та інші об'єкти відпочинку притягнуть людей різного віку. 

3. Для підвищення рівня безпеки і зниження кількості травм серед жите-
лів, необхідно забезпечити повне та якісне освітлення території двору в тем-
ний час доби, шляхом розміщення ліхтарів цілеспрямовано висвітлюють тро-
туари, пішохідні доріжки на дворових територіях. 

4. Дворовий інвентар для відпочинку і дозвілля повинен бути виконаний з обро-
блених і довговічних видів дерева, а також металів, що володіють високою міцністю. 

5. З метою забезпечення безпеки та комфортного перебування на дворовій те-
риторії дітей та дорослих жителів необхідно ліквідувати скрізні проїзди через двір. 

6. З метою підвищення рівня благоустрою та екологічності, а також в ці-
лях безпеки жителів, необхідно облаштувати спеціалізовані майданчики для 
вигулу собак. Майданчики повинні бути невеликими. 

Висновок. Таким чином, сформульовані загальні проблеми в організації 
дворових територій, що дає поштовх подальшим дослідженням. Але вже на 
даному етапі ясно, що на сьогоднішній день потрібна розробка ефективних 
принципів комплексного благоустрою дворових територій. Комплексний бла-
гоустрій дворових територій дозволить підтримати їх в задовільному стані, 
підвищити рівень благоустрою, виконати архітектурно-планувальну організа-
цію території, забезпечити здорові умови відпочинку і життя мешканців.  
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ИСКУССТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ С ПРИРОДНОЙ 

Н.Д. Сафи, магистрант, Н.Ю. Авдеева, к. арх., доцент кафедры архитектуры 
Национальный авиационный университет, Киев, Украина. 

 
Актуальность темы исследования. Современная экологическая архи-

тектура � это качественно иной взгляд на мир, не как на навязывание природе 
цивилизации, навязывание искусственно перенесенного объекта в природный 
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ландшафт, а лояльная интеграция некого архитектурного объекта-образа в при-
родную среду, без нарушения химического, гидрогеологического, биологическо-
го баланса исходного ландшафта и баланса флоры и фауны. Палитра этих реше-
ний не нова � это применение дерева, использование легких и прочных материа-
лов, инновационных технологий, все чаще используемых в строительстве и про-
ектировании; это также использование энергии ветра, воды, солнца, земли («ум-
ный» или энергосберегающий дом � уже далеко не редкость). Однако складывае-
тся впечатление, что сегодня модно говорить об этом и модно называть простые 
инженерные решения экологическими, чтобы продавать просто новую архитек-
туру как экологическую. Сравнительно новый вид пассажирских зданий � это 
аэровокзалы. Их история насчитывает не больше шестидесяти лет. Бурный рост 
перевозок и будущее многоразовое расширение сети авиалиний требуют не то-
лько увеличения количества аэропортов и аэровокзалов, но и последующего усо-
вершенствования, их объемно-планировочных решений. 

Цель исследования � создание архитектурно-художественного образа 
здания аэровокзала, символизирующего связь искусственной архитектурной 
формы с природной. Объект исследования � архитектурно-композиционная 
форма здания аэровокзала, выполненная в функционально-бионическом сти-
ле, с использова-нием цветодизайна, новых строительных конструкций и ма-
териалов, новых совре-менных технологий.  

Основные результаты исследования. Место строительства, климатиче-
ские условия очень важны при проектировании аэропорта. Согласно ситуаци-
онному плану здание аэровокзала предусмотренного для экспериментального 
проектирования недалеко от города Бейрут на побережье Средиземного моря. 
Температура по месяцам и значения среднемесячных температура самого хо-
лодного � января и самого теплого июля, составляют +13оС и +26оС. Средняя 
месячная относительная влажность воздуха: наиболее жаркого месяца июля 
62%, наиболее холодного месяца января - 71%.  

Участок, предусмотренный под строительство аэровокзального комплекса вы-
ходит на залив Святого Георгия в нескольких километрах к северу города Бейрут. 

В процессе проектирования были учтены следующие природно-
климатические особенности региона залива: большое количество осадков; по-
вышение уровня грунтовых вод вследствие прилива. 

Так как разница в глубине усадки грунта между главным объемом здания 
аэровокзала и крыльями создает небольшие уклоны и напряжения в конструк-
циях при планировании объекта необходимо предусмотреть технические соо-
ружения, чтоб не допустить оседания грунта. С целью недопущения оседания 
грунта аэропорт планируется окружить безвредной для окружающей среды 
дамбой из камней. Внутренняя область дамбы заполнена обломками горной 
породы и грунтом. Такая дамба беспрепятственно пропускает морскую воду. 
Следовательно, когда уровень моря повышается, морская вода течет через да-
мбу и смешивается с грунтовыми водами материковой части, а затем через 
дренажные каналы возвращается в море. Это позволяет избежать подтопления 
территории в зимний период, когда выпадает большое количество осадков.  

Размещение здания в системе города тоже является одним из основных фак-
торов при проектировании аэропорта. При составлении проекта на строительство 
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нового аэропорта необходимо провести всесторонний анализ ограничений окружа-
ющей среды. Выбор места для строительства аэропорта часто зависит от проблем 
создаваемых шумом самолетов, характера местности, вида землепользования, сте-
пени экономического развития близлежащих территорий и существующих транс-
портных систем. Эти планы должны включать в рассмотрение географического 
пространство в радиусе от 30 до 60 км от крупнейшего города данного региона. По-
лучив оценки различных мест, пригодных для строительства аэропорта необходимо 
более детально проанализировать для них проблемы взаимодействия с окружаю-
щей средой в радиусе от 6 до 18 км от будущего аэропорта, чтоб сделать оптималь-
ный выбор. Ситуационный план застройки и план благоустройства участка аэрод-
рома, представленные на графической части проекта составлены с учетом розы вет-
ров. Также были запроектированы небольшие защитные зоны � это зеленые насаж-
дения, обсаженные в 3 ряда вокруг участка выделенного под застройку. Они защи-
щают прилегающие к аэропорту территории от шумов, создаваемых вибрацией 
двигателей самолетов. На генеральном плане застройки предусмотрено двенадцать 
объектов, в состав которых входят проектируемое здание аэровокзала, а также сле-
дующие сооружения: центральная площадь, парковка, парковая зона, взлётно-
посадочная полоса, ангары для авиатехники, склад горюче-смазочных материалов и 
заправка для самолетов, постройки контрольно-пропускного пункта и аварийной 
службы, тренировочная площадка для парашютистов, метеоплощадка. Участок 
огражден искусственной дамбой и стеной зеленых насаждений отделяющих пост-
ройку от морского побережья и шоссейной дороги.  

Архитектурная идея здания, если планируется воплотить ее в жизнь, нахо-
дится в зависимости от рельефа местности, окружающего ландшафта, характера 
освещения. Все эти факторы должны быть учтены, чтобы подчеркнуть особен-
ности строения и его достоинства. Планируемый объект выполнен в стиле био-
органического функционализма. Внешние зеркальные алюминиевые панели, по-
чти полное остекление фасада, стальные конструкции крыши, декорированные 
металлические решетки на фасадах здания � полное сочетание этих элементов 
создает поэтический образ конструкции, которая переливается в сумерках ярки-
ми цветными бликами за счет безупречно установленной подсветки.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Выбор формы ис-
кусственного объекта и природно-ландшафтное решение берега Средиземного 
моря полностью подчинены общей концепции проекта, в которой главной за-
дачей  проектирования было, с одной стороны, работая над «оформлением» 
здания, создать комфортные условия для нахождения в нем людей, а с другой 
� максимально сохранить то ценное, что природа дает человеку для бытия. 
Архитектурная концепция проектного здания аэровокзала, всем своим обра-
зом напоминает Александрийский маяк, к которому композиционно стремятся 
все объекты проектируемого аэропорта (взлетная полоса, ангары, хозяйствен-
ные постройки, парковки, рулевые дорожки) и окружающий ландшафт. Даже 
для кораблей в ночное время огни проектируемого здания  и взлетной полосы 
служат ориентиром в морском пространстве. С точки же зрения формирова-
ния ландшафтной среды фасады здания, придают дополнительную цветоплас-
тику, вносят определенное эмоциональное состояние в окружающее про-
странство, насыщают его разнообразными эффектами. Размещение над вод-
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ным зеркалом такого архитектурного объекта способствует закреплению 
ощущения места, а вечерняя подсветка как бы ставит финальную точку в ор-
ганизации пространства. Еще один прием, о котором следует упомянуть, � ко-
нтраст циркульной кривой берегового контура морского бассейна и грубых 
очертаний необтесанных гранитных масс дамбы, строительство которой необ-
ходимо с целью, не допущения оседания грунта в этой части. Вкрапление про-
зрачного материала фонарей в довольно плотную материальную среду позво-
ляет создать дополнительные акцентные точки, которые своим «движением» 
направляют людей к кульминации композиции � зданию и тянущейся сзади 
посадочной полосы аэродрома.  

Выводы. Как мы видим, архитектурный облик аэропортов становится все 
более разнообразным и уникальным. Иногда, смотришь на эти здания и аж дух 
захватывает от гениальности проектов и неисчерпаемости фантазии архитекто-
ров. Экологическая архитектура сама по себе должна вызывать любовь к себе 
как к части природы, ландшафта, как его интегрированная неотъемлемая  струк-
тура, построенная без нарушения экологического баланса местности. Создание 
концептуального архитектурно-художественного образа здания аэровокзала бу-
дет символизировать связь искусственной архитектурной формы с природной. 
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Актуальність теми доповіді. Аеропорт у м. Душанбе (Таджикистан), 

побудований за радянської доби, зараз не повністю задовольняє потребам сто-
лиці незалежної держави, що зумовлює необхідність побудови нового термі-
налу. Обґрунтування стилістичних рішень терміналу є наразі актуальною за-
дачею. Урахування різнопланових вимог при такому обґрунтуванні здійсню-
ється на основі теорії самоорганізації складних систем [1,2]. При цьому широ-
ко використовуються східні орнаменти [3,4]. 

Мета доповіді � запропонувати і науково обґрунтувати стилістичні рі-
шення екстер�єру та інтер�єрів терміналу аеропорту у м. Душанбе, приділив-
ши основну увагу використанню східних орнаментів. 

Основні результати дослідження. Теоретичні основи. Визначення 
стилю аеропорту розглядається як багатокритеріальна обмежена оптиміза-
ційна задача із неоднорідними критеріями оптимізації, що лише частково є 
такими, що можуть бути формалізовані у рамках класичного математично-
го апарату. Тому для її розв�язання використовується стратегія, побудована 
на основі теорії самоорганізації складних систем, яка лежить в основі моде-
лі взаємодій людини із оточуючим середовищем, визначення складу і ваго-
вих коефіцієнтів критеріїв оптимізації, оцінки можливих варіантів стиліс-
тичних рішень, оцінювання досягнутого ефекту. Ця ж теорія використову-
ється для оцінювання впливу символів [5]. 
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Послідовність визначення стилю. Спочатку збирається інформація про 
місце забудови, існуючі будівлі, оточуюче середовище, культурні та релігійні 
особливості Душанбе, термінали та аеропорти аналогічного класу, особливо у 
країнах ісламського світу. Далі обираються стилістичні рішення для кожного 
із рівнів взаємодії людини із оточуючим середовищем. Так, для рівня 1 вони 
мають відповідати наступним умовам: виділятися на тлі оточуючої місцевості 
(широке пустельне плато між гірськими хребтами); гармоніювати з існуючи-
ми терміналами аеропорту; відповідати культурній традиції народів Таджики-
стану тощо. Для рівня 2 має бути забезпечена виразність на оточуючому тлі, 
самодостатність, функціональність, безпека. Для рівню 3 наголос робиться на 

конструктивному забезпеченні трансформованості споруди, що дозволяє ре-
конструювати її у майбутньому із меншими витратами і т.д. Подібним же чи-
ном визначаються цілі і для 4-6 рівнів (об�ємно-планувальне рішення, органі-
зація сенсорного комфорту та його окремі рішення). Оскільки вимоги, які на 
перший погляд суперечать одна іншій або взагалі є різноякісними, розносять-
ся на різні рівні із різними ваговими коефіцієнтами, з�являється можливість 
урахувати їх без спрощень або ігнорування. Після цього, у тому числі із вико-
ристанням даних про аеропорти-аналоги, визначається набір можливих стилі-
стичних рішень. Виразність кожного з них оцінюється за спеціальною форму-
лою. Обробка результатів такого аналізу дозволяє відібрати найкращі рішення 
для кожного з рівнів. Результуюче рішення має зберігати стилістичну єдність, 
хоча й може включати окремі деталі різних стилів (фьюжн). Таке рішення 
оцінюється методом експертного оцінювання для визначення його виразності 
і ступеню впливу на різні канали системи сприйняття людини. 

Приклад. Виходячи із наведених вище передумов, обираємо основну 
стилістичну метафору � «оазис у пустелі» � яка відтворюється при плануванні 
зелених насаджень, які виглядатимуть приблизно так, як показано на рис.1, а 
також екстер�єру та інтер�єрів терміналу. 

Рис. 2. Можливий варіант вирішення 
фасаду, аеропорт Маракеш Менара, Ма-

ракеш, Марокко 

Рис. 1. Варіант рішення у терміналу 
у екостилі, Міжнародний аеропорт  
Інчхон, Сеул, Республіка Корея. 


