
VVІІ  ММііжжннааррооддннаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  
((мм..ККииїївв,,  1177��1199  ллииссттооппааддаа  22001144  ррооккуу))  

  

  

ІІннссттииттуутт  ааееррооппооррттіівв  ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу 32 

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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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми розвитку архітектурного середовища. 
2. Містобудування, екологія, територіальне планування. 
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архітектури та екології. 
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8. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у ар-
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ників, дизайнерів, екологів. 
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традиционными двухмерными чертежами.  
Поскольку созданная модель позволяет оценить реальную картину зда-

ния и всех его систем уже на этапе проектирования, проектировщики могут 
проверить, подходит ли выбранное оборудование для помещений, где их пла-
нируется установить, как в плане требований к их размещению в пространст-
ве, так и с технической и эксплуатационной точки зрения. Кроме того, BIM-
проекты предоставляют больше возможностей для сотрудничества между раз-
личными участниками проекта, и поэтому проектировщикам легче принимать 
во внимание конструкционные решения здания и избегать пересечений между 
различными системами. Это экономит время и деньги на этапе строительства, 
так как позволяет смоделировать и протестировать работу инженерных реше-
ний еще до начала фактического строительства. Информационная модель � 
это ценный источник информации на протяжении всего жизненного цикла 
здания: от предварительной концепции, строительства и монтажа инженерных 
систем здания до управления и технического обслуживания объектов. 

В основе технологии BIM лежит концепция объектно-ориентированного 
параметрического проектирования (моделирования) зданий. И это параметри-
ческое моделирование является одной из тех принципиальных особенностей, 
которые отличают BIM-программы от всех остальных CAD-систем проекти-
рования, как бы они при этом не назывались. Инструментарий BIM призван 
исключить избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их 
передаче и преобразовании. 

Принципы BIM, сформулированные  Робертом Эйшем в 1986 году: 
• трехмерное моделирование; 
• автоматическое получение чертежей; 
• интеллектуальная параметризация объектов; 
• наборы проектных данных, соответствующие объектам; 
• распределение процесса строительства по временным этапам. 
Преимущества применения BIM: 
• сокращение сроков проектирования; 
• уменьшение расходов на реализацию проекта; 
• повышение производительности работы благодаря простоте получе-

ния информации; 
• повышение согласованности строительной документации; 
• доступность конкретной информации о производителях материалов, 

количественных характеристиках для оценки и проведения тендера. 
BIM + byNemetschek � это будущее строительной индустрии. Это онлайн-

платформа в интернете, для работы с моделью BIM. Платформа использует такие 
современные технологии, как и интернет и интернет-облако (cloud). Все модели 
проекта BIM импортируются, сохраняются и удаляются в центральной BIM + сер-
вере в интернет-облаке. Данные модели будут доступны для просмотра и редакти-
рования с помощью приложений на любом вычислительном утройстве (ПК, 
планшете, смартфоне). Это удобно для архитекторов, инженеров, конструкторов, 
владельцев недвижимостью и их партнеров для ежедневной работы и контроля 
всего процесса. Это первое в мире приложение, позволяющее совместно исполь-
зовать модели различных форматов (IFC, SketchUp, Allplan). 
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Рис. 2. Онлайн-платформа BIM+ 

Онлайн-платформа BIM+ появилась в январе 2013 года в БАУ, крупней-
шем торговом мире для строительной промышленности в Мюнхене. Она обе-
спечивает нужды строительной индустрии сегодня и завтра. BIM + предлагает 
интеграцию строительной 3д-модели в «супер-модель» для пользователя, пре-
доставляя ему комплексное представление здания. 

Ключевые возможности BIM +byNemetschek: 
• проектирование и строительствоболее совершенных зданий с приме-

нением технологии BIM иинтеллектуальных 3D-моделей; 
• успешная демонстрация проектныхидей с помощью инструментов ви-

зуализации и анимации; 
• уверенный контроль результатовна всех этапах проектирования истроительства. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результати иссле-

дования представлены в виде тезисов на VІ Международнойнаучно-
практической конференции «АРХИТЕКТУРА и ЭКОЛОГИЯ». 

Выводы.Технология BIM � информационное моделирование объектов � ре-
шает вопрос проектирования и эффективного сотрудничества, упрощает совмест-
ную работу и позволяет контролировать и устранять коллизии на каждом этапе 
проектирования сооружения. Информационное моделирование объектов стиму-
лирует и упрощает развитие современного строительства и архитектуры. 
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Актуальність теми дослідження. Розвиток сучасного міста зумовлюєть-

ся забезпеченням потреби населення у компактному, комфортному житлі з одно-
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часним зростанням цін на нерухомість та дефіцитом доступних для населення 
пропозицій житла. У зв'язку з цим певної актуальності набувають пропозиції 
щодо використання в структурі міста малоповерхової забудови підвищеної 
щільності, яка є досить поширеною в деяких країнах. Цей тип житла має всі пе-
реваги індивідуального будинку, але більш високі економічні та енергоефективні 
показники за рахунок інтенсивного використання міських територій. 

Існуючі до цього часу на пострадянському просторі два напрямки будів-
ництва житлових будівель � багатоповерхові секційні житлові будинки та ма-
лоповерхові індивідуальні будинки � вже не задовольняють сучасні вимоги 
мешканців, щодо економічності та комфортності умов проживання, насампе-
ред через високу вартість ділянок під будівництво або через втрату дворових 
просторів внаслідок збільшення висоти будинків. Тому ідея використання те-
риторій під житлову забудову з енергоефективних малоповерхових будинків 
підвищеної щільності нині активно розвивається. 

Метою публікації є актуалізація проблеми житлової забудови підвище-
ної щільності та виявлення перспектив ії подальшого розвитку. 

Основні результати дослідження.  
Щільність забудови являє собою показник, широко використовуваний у 

містобудівній практиці, що характеризує інтенсивність використання терито-
рій. Чим вище щільність житлової забудови, тим більшу площу житла можна 
розмістити в її межах. Але це не означає, що щільність житлової забудови 
зростає пропорційно із підвищенням поверховості будинків. Нині значна ува-
га приділяється малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності. 

Житлова забудова підвищеної щільності � це форма житла, утворена 
малоповерховими будинками, що складаються з розташованих в один ланцюг 
житлових будинків, кожен з яких має окремий вхід і садову ділянку. Будинок 
може бути одно-, дво-, триповерховим і складатися з одного й більше подібних 
блоків � неподільних об�ємно-планувальних елементів з різною кількістю квар-
тир. Цей тип житла має всі переваги індивідуального будинку і характеризуєть-
ся більш високими економічними та енергоефективними показниками. 

На даний момент проблеми проектування, будівництва та експлуатації 
малоповерхової високощільної забудови в умовах України досліджені ще не-
повною мірою і не мають однозначних рішень. 

Нині виділяють чотири основні варіанти житлової забудови міста (рис. 
1): багатоповерхова забудова підвищеної щільності (модель Гонконгу), бага-
топоверхова забудова низької щільності (модель Ле Корбюзьє), малоповерхо-
ва забудова низької щільності (модель Далласа), малоповерхова забудова під-
вищеної щільності (модель «старої» Європи). 

Модель «старої» Європи � класичний варіант історичної забудови місь-
ких центрів Західної Європи. Їі модернізована версія � модель «компактного 
міста» � житлова малоповерхова забудова (максимум 4-5 поверхів) підви-
щеної щільності. Така забудова може бути застосована і на територіях країн 
пострадянського простору, включаючи Україну. 

У результаті проведеного наукового дослідження нами виявлено основні 
особливості та недоліки розвитку житлової малоповерхової забудови підви-
щеної щільності. Серед особливостей насамперед слід назвати: 
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• енергоекономічність;  
• високий рівень компактності;  
• специфічні естетичні властивості;  
• замкнений дворовий простір;  
• наявність затишного, масштабного людині простору;  
• можливість додаткового розміщення об'єктів соціально-культурного, 

суспільно-ділового, комерційного, рекреаційного призначення; 

 
Рис. 1. Основні варіанти житлової забудови міста: 

1 � модель Ле Корбюзьє, 2 � модель Гонконгу, 3 � модель Далласа, 
4 � модель «старої» Європи 

• використання ділянок з складним рельєфом; 
• експлуатаційна покрівлі будинку; 
• використання забудови в умовах сухого та жаркого клімату. 
До недоліків відносимо: 
• відсутність права власника окремої секції блокованого будинку змі-

нювати фасад та облаштовувати на свій розсуд прибудинкову територію; 
• неможливість зміни окремих елементів забудови; 
• «спільні стіни» тощо; 
• при відсутності каналізаційних мереж � необхідність будівництва ав-

тономних локальних очисних споруд зі скиданням очищених стоків в най-
ближчий водостік; 
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• формування соціальної інфраструктури (дитячі садки, магазини, пе-
рукарські і т.п.). 

Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати дос-
лідження є основою написання магістерської дисертації на тему «Особливості 
архітектурно-планувальної організації житлової забудови підвищеної щільно-
сті: результати попереднього аналізу проблеми дослідження». Результати ви-
пускової роботи планується реалізувати під час проектування житлового ком-
плексу підвищеної щільності в приміській зоні міста Києва. 

Висновки. На основі досліджень виявлено основні особливості та перс-
пективи розвитку житлової малоповерхової забудови підвищеної щільності, 
оптимізованої для населення середнього класу в Україні. Така забудова ство-
рює затишний різноманітний простір, органічно вписується в середовище, 
зменшує вартість інженерних комунікацій за рахунок значного скорочення їх 
довжини, служить гармонійним доповненням до багатоповерхових будинків і 
дає змогу забудовувати території, які мають складну геологічну структуру, 
характеризується високим рівнем компактності тощо. Перспективність такої 
забудови свідчить про необхідність продовження актуалізованого цією публі-
кацією дослідження. 
 
 
УДК 725.24; 712.42  

КОМПОНЕНТИ ПРИРОДНЬОГО ЛАНДШАФТУ 
У СТРУКТУРІ БУДІВЕЛЬ БАНКІВ 

В.Г. Топорков, к. арх., доцент кафедри ДАС, К.І. Сергієнко, студент 
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, 

м. Полтава, Україна 
 
Актуальність теми.  Постійний тиск екологічних проблем, збільшення  

суспільної уваги до стану оточуючого середовища підвищує роль ландшафт-
них компонентів в загальному сприйнятті штучного середовища та його скла-
дових, зокрема громадських будівель. Такі елементи,  як: внутрішні дворики, 
зимові сади, озеленення фасадів та дахів, набувають ролі важливих, а часто і 
ведучих елементів в архітектурно-просторовій та композиційно-естетичній 
побудові громадських будівель. Банки не є винятком у цьому процесі. Важли-
вість озеленення в екологічному, естетичному та мікрокліматичному плані, 
робить тему актуальною і своєчасною. 

Метою статті є вивчення впливу ландшафтних компонентів на форму-
вання об�ємно-просторових якостей будівель банків. 

Постановка проблеми. Відокремившись від природи та створивши  свій 
штучний світ люди тепер намагаються повернути її  в своє оточення. Пробле-
ма витіснення природної складової так загострилася в урбанізованому середо-
вищі, що під зелені насадження вже використовують стіни та дахи будинків. 

Процес «повернення» природи в штучне середовище охопив і такі 
об�єкти як банківські будівлі.  В розвинених країнах банки стали одними з 
провідних установ у справі збереження природнього середовища і на прикладі 
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своїх будівель демонструють активну позицію в цьому питанні. 
Ландшафтні компоненти, які включені в структуру будівель банків, хоча і не 

вирішують проблеми збереження природи в цілому, але достатньо виразно пока-
зують шляхи поліпшення ситуації в щільно забудованому штучному середовищі. 

Основний виклад матеріалу. Світова практика використання ландшаф-
тних компонентів в структурі будівель банків напрацювала ряд характерних 
прийомів. Аналіз використання ландшафтних компонентів показує, що тери-
торія будівлі банку може вирішуватися як зелена зона � своєрідний вестибюль 
під відкритим небом. У структуру самої будівлі включаються зелені холи, зи-
мові сади, мобільне озеленення конторських приміщень і кабінетів,  рослин-
ність на стінах і колонах.  

В таких випадках ділянку, розглядають спільно з навколишньою забудо-
вою та ландшафтом. Оточуюче природне середовище органічно розвивається 
на території забудови.  

При такому підході кінцевий рівень ландшафтного проектування буді-
вель банків багато в чому залежить від продуманого сценарію зміни видових 
точок, як на будівлю, так і на її ландшафтне оточення.  

 
Рис. 1. Банк Перу в Лімі 

Особливого значення набуває загальне планувальне вирішення ділянки, а 
також такі елементи, як вертикальне озеленення, сади на дахах, геопластика, 
малюнок водойм, газонів, квітників та інше.  

Використання природних форм в архітектурі окремих будівель доповнює 
загальну систему міського благоустрою, що дозволяє з'єднати архітектуру і 
природу в виразні архітектурно-ландшафтні комплекси.  

При визначенні ролі природного чинника в інтер'єрі споруди, з точки зо-
ру ландшафтного проектування, насамперед проводиться диференціація саме 
поняття  інтер'єрів, поділяючи їх на дві категорії: відкриті та закриті.  

Перша категорія включає такі елементи,  як тераси, лоджії, веранди; дру-
га � зимові сади, внутрішні дворики, холи, вестибюлі та ін.. Перша категорія 
просторів служить для зорового зв'язку внутрішніх приміщень будівлі з його 
ландшафтним оточенням.  

Друга категорія приміщень служить насамперед для повсякденного, ці-
лорічного спілкування людини з елементами природи. Ці приміщення безпо-


