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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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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми розвитку архітектурного середовища. 
2. Містобудування, екологія, територіальне планування. 
3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку 
архітектури та екології. 

4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво. 
5. Теорія, методика та практика дизайну. 
6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти. 
7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану 
довкілля. 

8. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у ар-
хітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будів-
ництві та дизайні. 

9. Дидактичні особливості та практичний досвід базової і професій-
ної інформатичної підготовки майбутніх архітекторів, будівель-
ників, дизайнерів, екологів. 

 
 
 
 
 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
"АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ" висвітлюють питання, пов�язані з дос-
лідженням взаємодії та взаємозалежності архітектури і екології, з 
модернізацією вищої архітектурно-будівельної та екологічної освіти, 
зокрема, у плані її комплексної інформатизації. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та 
педагогічних працівників, практикуючих архітекторів, дизайнерів, ін-
женерів-будівельників, екологів. 

 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

 
© Національний авіаційний університет, 2014р. 

 

 

  
    ААРРХХІІТТЕЕККТТУУРРАА  ттаа  ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  
 

  

AAllllbbaauu  SSooffttwwaarree  GGmmbbHH 3 

 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ГОЛОВА: 
Харченко В.П., д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи НАУ 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ: 
Чемакіна О.В., канд. арх., доцент, директор ІАП; 
Бєлятинський А.О., д-р техн. наук, професор; 
Дорошенко Ю.О., д-р техн. наук, професор; 
Смирнов Ю.О., Allbau Software GmbH 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: 
Костюченко О.А., асистент 

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ: 
Авдєєва Н.Ю., к.арх., доцент; 
Авдєєва М.С., к.арх., доцент; 
Агеєва Г.М., к.т.н., доцент; 
Барабаш М.С., к.т.н., доцент, ТОВ "ЛІРА САПР" 
Бірілло І.В., к.т.н., доцент; 
Бармашина Л.М., к.арх., доцент; 
Болотов Г.І., к.арх., доцент; 
Дегтярьов Є.О., Allbau Software GmbH; 
Ільченко Д.М., к.арх., доцент; 
Ковальов Ю.М., д-р техн. наук, професор; 
Кузнєцова І.О., д-р мистецтвознавства, професор; 
Лапенко О.І., д-р. техн. наук, професор; 
Макаренко М.Г., к.т.н., доцент; 
Матвєєва О.Л., к.т.н., доцент; 
Олійник О.П., к.арх., доцент; 
Тимошенко М.М., к.арх., доцент; 
Товбич В.В., д-р арх., професор; 
Трошкіна О.А., к.арх., доцент. 
 



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

  

  

ІІннссттииттуутт  ааееррооппооррттіівв  ННааццііооннааллььннооггоо  ааввііааццііййннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу 214 

З часом із набуття досвіду професійних обов�язків зона відповідальності ро-
зширюється. У такому випадку говорять, що зростає «екологічний слід». Роби-
мо акцент на тому,не має жодного виду професійної діяльності, який би не впли-
вав на навколишнє середовище. Різниця  тільки в масштабах цього впливу. 

Отже екологічна компетентність формується протягом життя, змінюю-
чись залежно від набуття архітектора професійного досвіду і розширення 
«поля відповідальності». 

 
 

УДК 504:331.546:378:725(043.2) 
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
О.Ю. Осипенко, аспірант 

Національний авіаційний університет, Київ 
 
Актуальність теми доповіді. В Україні дедалі зростає попит на фахівців, які 

володіють комплексом найважливіших наукових, технічних та екологічних знань, 
що здатні пов�язати свою професійну діяльність з вирішенням проблем та викли-
ків сучасного суспільства. У системі ринкових відносин питання екологічна ком-
петентність архітекторів завжди актуальна як для професійного росту окремого 
фахівця, так у суспільстві у цілому. Професійна екологічна компетентність є гара-
нтією конкурентоспроможності майбутніх архітекторів у сучасних умовах. 

Метою доповіді є з�ясування сутності екологічної компетентності май-
бутніх архітекторів в умовах сучасного суспільства. 

Основні результати дослідження. Сутністю будь-якого явища або пре-
дмета філософія вважає сукупність найбільш важливих та стійких якостей, 
відносин або властивостей, що становлять їхню основу, визначають глибину 
природи та зв�язки, що впливають на всі інші характеристики. 

З питанням про сутність екологічної компетентності майбутніх фахівців 
пов�язані питання про зміст, спрямованість на структуру. 

Під сутністю екологічної компетентності розуміємо її сенс, те, що вона 
є сама по собі, на відміну від усіх інших категорій і на відміну від мінливих, 
під впливом тих чи інших обставин, станів категорій.  

Термін «екологічна компетентність» у літературних джерелах тракту-
ється, як інтегральний особистісний розвиток, що забезпечує здатність оціню-
вати сучасні екологічні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної рів-
новаги. Професійна екологічна компетентність існує в кожній професії. На 
формування екологічної компетентності впливають як об�єктивні, так і 
суб�єктивні чинники: глобалізація освіти, престижність професії, якість освіт-
ніх послуг, а також загальна культура майбутнього архітектора, сформова-
ність професійної мотивації, здатність до саморозвитку і професійного росту.  

Архітектурна діяльність, за своїм характером, унікальна. Архітектор на-
вчається все життя і при цьому має постійно слідкувати за новітніми розроб-
ками. Архітектурна освіта, як ніяка інша відповідає сучасній освітній концеп-
ції «Навчання продовж життя». 
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Екологічна компетентність залежить від змісту та організації освітньо-
го процесу в університеті. Архітектор має бути підготовленим у сфері архіте-
ктурного проектування, у сфері інженерного облаштування будівель та у сфе-
рі економіки, будівельного виробництва, а також у екологічній сфері. 

Висновки. Отже, екологічна компетентність архітектора - складний со-
ціальний феномен, який слід розглядати, як інтегровану єдність певних струк-
турних компонентів особистості, що гармонійно поєднуються між собою. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА 
�ЕКОЛОГІЧНИХ� ГОТЕЛІВ 

В.Ю. Пальчевська, студент, С.Г. Бібер, старший викладач 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна 

 
Актуальність теми доповіді. На протязі багатьох століть архітектурні 

проекти виконувалися з урахуванням природно - кліматичних умов.  Розвиток 
технічного прогресу та нових технологій у будівництві дозволили створювати 
власний мікроклімат всередині будівлі незважаючи на існуючі природно - 
кліматичні умови. Наслідками цього стали значні енерговитрати, що призво-
дить до використання значних природних ресурсів та, в свою чергу, до посту-
пового руйнування і знищення оточуючого середовища. Завданням екологіч-
ної архітектури є зниження споживання цих ресурсів.Еко- готель, як іннова-
ційна концепція гостинності має ряд особливостей, якими він відрізняється 
від звичайного готелю, зокрема: залежністю від місцевого природного середо-
вища; екологічною стійкістю; внеском у збереження природних ресурсів . 
Екологічні готелі з'явилися як наслідок підвищеного попиту на «зелений» від-
починок, який сформувався на готельному ринку в останні два десятки років. 
Сьогодні еко - готелі стають усе більш популярними і поширеними.  На да-
ний час питання еко � проектування готелів тісно пов�язане з вирішенням 
екологічних потреб.Витоки цих проблем тісно пов�язані з динамічною взає-
модією між природою і штучним середовищем, що створює людина. 

Мета: Основна ідея дослідження полягає в тому, щоб в процесі проектування 
та будівництва будівель готелів виконувати основні вимоги до створення таких еко-
логічних готелів щоб отримати  здорове середовище життєдіяльності людини. 

Основні результати дослідження:  Здоров�є та архітектура � це стиль 
життя. Архітектура � це простір для життєдіяльності людини. Широке поши-
рення екологічного житла на цьому тлі буде грати двояку роль, з одного боку 
воно може знизити навантаження на біосферу і збільшити глобальний резерв 
часу, з другого - збільшити шанси на виживання скрізь де воно буде побудова-
но. У цьому сенс того, що воно буде своєрідним пропуском у майбутнє. До різ-
новиду житлового середовища відносять готелі, зокрема екологічні готелі. Го-
тельна індустрія є складовою сфери послуг яка в на час розвивається швидкими 
темпами. Щороку в світі будуються сотні готелів, у боротьбі за споживача 
управління готелів змушене розробляти стратегії своєї діяльності щоб запропо-
нувати користувачеві якісний продукт , який би задовольнив його потреби. На-


