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Анотація – у даній статті йдеться про вплив органічної архітектури на роз-

виток рекреаційного туризму у заміських закладів відпочинку. Досліджено сут-
ність та значення органічної архітектури у сучасному дизайні. Розглянуто вплив 
природного ландшафту на формування заміських пансіонатів. Встановлено що 
органічна архітектура з’явилася на початку ХХст. ЇЇ засновником був Ф.Л.Райт в 
основі роботи якого закладена тема єдності природи, архітектури та лю-
дини. Вплив творчості Френка Ллойда Райта на становлення органічної архітек-
тури як окремого стилю для рекреаційних комплексів безумовно важливий. За 
його основними принципами споруда завжди повинна бути співмасштабна лю-
дині, а головним покликанням інтер’єру є його функціональність та чітке раціо-
нальне призначення. Також було проаналізовано основні складові в формуванні 
органічного дизайну закладів заміського відпочинку, та його формування в умо-
вах природного ландшафту. 

Мета. Визначити  головні принципи формування закладів заміського відпо-
чинку відповідно до умов навколишнього середовища. Сформувати основні за-
сади органічної архітектури в умовах формування рекреаційних закладів. Про-
аналізувати основні засоби органічного дизайну для створення внутрішнього се-
редовища пансіонатів.    

Методологія. У статті використано основні методи наукових досліджень, 
проведено аналіз з вивчення попередніх робіт що розглядали дану тему. Відбу-
лося пізнання головних питань органічної архітектури.  

Результати. Досліджено основні принципи формування просторових рі-
шень для створення закладів рекреаційного відпочинку. Сформовано зразки ви-
користання матеріалів, кольорів та елементів озеленення для створення органіч-
ного дизайну. 

Наукова новизна. Новизною даних досліджень є поєднання основних 
принципів органічної архітектури та дизайну внутрішнього середовища для пан-
сіонатів.  

Практична значущість. Виокремлено основні принципи та підходи у фор-
муванні сучасного дизайну за основними вимогами органічного напряму. 

Ключові слова – органічна архітектура; дизайн; відпочинок; заклади від-
починку; ландшафт; рекреація; споруда  
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ВСТУП  

Рекреація та відпочинок займають 
одне із важливих місць у економічному роз-
витку держави. Все більшої популярності в 
Україні набуває внутрішній туризм. Погір-
шення екологічного стану великих міст зу-
мовлює попит до створення заміських за-
кладів відпочинку. Створення пансіонатів 
біля озер, лісів чи гір сильно підвищує кон-
курентоспроможність закладів.  

Основною проблемою у питанні що ро-
зглядається, є той факт що архітектурне та 
дизайнерське вирішення споруди часто не 
поєднується із навколишнім середовищем. 
Створюючи заміські рекреаційні комплекси 
автори часто забувають що для найбільш 
ефективного відпочинку, природа та рекре-
аційний заклад повинні бути одним не роз-
дільним цілим. Саме такими характеристи-
ками володіє органічна архітектура. 
 
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Є багато архітекторів новітнього пері-
оду що використовують основні прийоми і 
засоби органічної архітектурі: Л. Салливен, 
Ф.Л.Райт, Б.Принс, А.Аалто, Р.Пиетиля, 
Б.Таута,  Х.Херинг.  Я. М. Харг, Р.Копенрат,  
К.Келлог,  Л.Фьюмора. 

Теоритично підосновою для форму-
вання даного матеріалу стали праці дослід-
ників: Черкес Б. С. та Лінда С. М. які прово-
дять аналіз впливу органічної архітектури 
на зв’язок з культурою часу, на ряд проце-
сів що відбувалися в суспільстві та природні 
катаклізми. Використання природних дже-
рел ландшафту в органічній архітектурі, зо-
крема вивчає у своїй праці Осиченко  Г. О.  

В статті В.В. Самойловича визначено 
сучасні вимоги до проектування та будівни-
цтва готельних комплексів в мальовничих 
куточках країни. 

У статті Павленко О. А., проведено 
аналіз присвячених вивченню нових тенде-
нцій в архітектурному формоутворенні з ви-
користанням природних компонентів ланд-
шафту (землі, рослинності, води). 
 
 

МЕТА 
Проаналізувати основні засади органі-

чної архітектури на прикладі Ф.Л. Райта. 
Встановити принципи формування середо-
вища в закладах заміського відпочинку, бе-
ручи до уваги умови природного ландша-
фту.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Термін «Органічна архітектура» з’яв-
ляється на початку ХХст. Ця течія заснована 
на основі положень еволюційної біології в 
1890-ті роки. Першим хто сформував цей 
термін був Л. Саллівен. Його учнем та пос-
лідовником став Френка Ллойда Райта. 

Райт вважається одним з головних ос-
новоположників даного напряму та його за-
сад. Загалом органічна архітектура це поєд-
нання природи, людини та споруд в одне 
єдине ціле. Основними завданнями цього 
напряму є збереження природи за допомо-
гою використання природних матеріалів 
або наслідування її форми, текстури і т.д.  

Френк Райт був прибічником ідеї без-
перервності архітектурного простору, про-
понував підвести риску під традицією наро-
читого виділення будівлі і її складових час-
тин з навколишнього світу, що домінувала в 
західній архітектурній думці з часів Палла-
діо. На його думку, форма будівлі повинна 
кожного разу витікати з її специфічного 
призначення і тих унікальних умов середо-
вища, в яких вона зводиться й існує. У прак-
тичному плані, спроектований Райтом «Бу-
динки прерій»  служили природним продо-
вженням природного довкілля, подібно до 
еволюційної форми природних організмів. 

Якщо ж звертатися до головних прин-
ципів Райта у створенні органічного прос-
тору то, можна виокремити наступне: буди-
нок  завжди є співмаштабним людині, архі-
тектура гармонійно вписується в природне 
середовище, і взаємодіє з загальним ланд-
шафтом. Приміщення завжди відкриті з ви-
користанням великої кількості вікон. Крім 
того споруда немає підвалів та цокольних 
поверхів і є максимально наближена до 
природи. Дах завжди пологий або з гострим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
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кутом нахилу, що забезпечує захист спо-
руди від сонячного світла та опадів, це в 
свою чергу забезпечує довготривале збере-
ження архітектурної споруди (рис.1).  

 

Рис.1. Зразок будинку відпочинку в стилі ор-
ганічної архітектури 

 
Будинок не повинен бути короб-

кою.  Якщо будинок вважається архітекту-
рою, то він повиннен стати природною ча-
стиною ландшафту. «Земля є найпростішою 
формою архітектури» написав Френк Ллойд 
Райт. 

У розробці заміських закладах відпо-
чинку для поєднання функції закладу та 
найбільш вдалого відображення природи в 
інтер’єрі саме органічний напрям архітек-
тури стане найкращим вирішенням постав-
леної задачі.   

При розробці органічного простору 
для заміських пансіонатів важливо дотри-
муватися принципів  раціонального функці-
оналізму. Тобто планувальне та просторове 
вирішення повинно бути достатньо простим 
та навіть в деякому значені мінімалістич-
ним, але при цьому повинна буди витри-
мана гармонія між зв’язком природи та спо-
руди. Чітке дотримання функції простору 
допоможе створити його відкритість та в де-
якій мірі свободу. Головною ознакою є як 
найбільш вдале поєднання архітектури та 
природи. Якщо брати до уваги головні за-
сади Райта то при формуванні єдиного про-
сторового рішення відкрите планування з 

просторими нескутими приміщеннями за-
безпечить комплексну дію природи та архі-
тектури. 

При формуванні заміських пансіонатів 
зокрема в умовах лісових та гірських ком-
плексів, максимальна поверховість споруди 
не повинна перевищувати двох, трьох по-
верхів за умови використання відкритих те-
рас та балконів що об’єднують номери. Від-
критий простір холу з видом на другий по-
верх та відкритий дах з терасами як най-
краще забезпечить рекреаційний заклад га-
рмонією з ландшафтом.  

При розробці пансіонатів біля річок, 
озер та водоспадів доречним є лінійне фор-
мування споруди з використанням навісних 
частин які простягаються над водоймою, 
поєднуючи людину і стихію. Такий констру-
ктивний прийом допомагає зруйнувати межі 
між людиною, спорудою та природою, що і 
є одним з головних принципів органічної 
архітектури (рис.2). 

Оскільки пансіонатний комплекс не 
повинен мати підвальних та цокольних по-
верхів, то матеріали в середині споруди по-
винні гармонійно продовжувати матеріал 
покриття на зовні.  

 

 

Рис.2. Френк Ллойд Райт «Fallingwater» 1935-
1939 роки 

 
Якщо говорити про конструктивне ви-

рішення фасаду, то загальна система чле-
нування повинна мати горизонтальне лі-
нійне спрямування відносно землі. Такий 
прийом максимально приближає споруду до 
людини.  За допомогою невисоких стель та 
стрічкових вікон які простягаються на увесь 
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фасад відвідувач рекреаційного закладу 
може стати безпосередньо учасником еко-
системи в якій розміщений заміський ком-
плекс. 

Не дивлячись на важливість конструк-
тивного рішення в даному напряму архітек-
тури, абсолютно рівносильним конструкції є 
і використання матеріалів.  

Матеріал в даній ситуації є як найкра-
щою демонстрацією основного завдання ор-
ганічного дизайну. Для пансіонатних спо-
руд можливе поєднання природних матері-
алів, яке було актуальне завжди і викорис-
товувалося нашими пращурами та залізобе-
тонних конструкцій що стало наслідком на-
укового прогресу та розвитку суспільства. 
Залізобетон використовується не тільки для 
створення конструкції, він може бути абсо-
лютно самостійною відкритою одиницею ди-
зайну. В той же час  абсолютно доречно за-
лізобетон можна поєднувати з натураль-
ними матеріалами. 

Серед природних матеріалів що відпо-
відають за створення конструкції варто зга-
дати необроблений камінь який часто вико-
ристовував у своїх роботах Райт.  

Особливістю такого матеріалу є пряме 
трактування природних форм. Крім того до-
статньо актуальним у зведені споруд орга-
нічного напряму є використання цегли чер-
воного та білого кольору. 

Для обробки фасаду часто використо-
вується необроблений природний матеріал: 
вапняк, гравій, пісок.  

Особливу роль в органічному дизайні 
та архітектурі відіграє дерево. Це найбільш 
актуальний матеріал. Воно може мати як 
конструктивну функцію так і декоративну. 
В інтер’єрі дерево використовують в найрі-
зноманітніших варіаціях, від балок і колон, 
до декоративного оздоблення стін де-
рев’яними панелями. Також часто для ство-
рення інтер’єрів використовуються де-
рев’яні меблі. В свою чергу такі зразки оме-
блювання є еталоном комфорту та простоти 
(рис.3).  

Кольорова гама для розглянутого на-
прямку в дизайні є достатньо стриманою. 
Оскільки Органічний дизайн тяжіє  до наслі-
дування і поєднання з природою, то обрані  

кольори відповідають природним кольорам. 
Головним чином виокремлюється пастельна  
гама яка включає в себе світло коричневий, 
бежевий, колір слонової кістки. Також ма-
сово використовується темний відтінок де-
рева в дерев’яних елементах. Такі елементи 
є часто покриті фарбою лаком або взагалі 
використовуються в початковому вигляді 
без обробки. 

 

 

Рис.3. Зразок інтер’єру Ф.Л. Райта. 

 
Використовуються різні відтінки ка-

міння, світло-сірий та білий колір в декорі.  
При створені інтер’єрів закладу відпо-

чину та туризму важливо брати до уваги ви-
користання рослин. Вони є не тільки деко-
ративним елементом інтер’єрів, алей дже-
рело очищення повітря. 

Для даного заміського комплексу в 
умовам органічного дизайну достатньо ці-
кавим стане використання вертикальної 
стіни з озелененням.  Існують спеціальні зе-
лені перегородки та різноманітні завіси з 
рослин (рис.4). Для такого озеленення ви-
користовуються рослини що в’ються (спа-
ржа, плющ звичайний, традесканція, сетк-
реазія, сциндапсус, офітум) . 

Архітектурна та дизайнерська діяль-
ність на сучасному етапі ставить основним 
своїм завданням відродження втраченого 
взаємозв’язку між природою і людиною, між 
природою і дизайном, між природою і архі-
тектурою. Загальна концепція екологічного 
проектування підкреслює необхідність 
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встановлення балансу між задоволенням 
сучасних потреб людства та довкіллі. 

 

 

Рис.4. Використання зеленої стіни в закладах 
відпочинку. 

 
В формуванні заміського рекреацій-

ного простору слід пам’ятати про сценарій 
освітлення як для інтер’єрів, так і для екс-
тер’єрів є безумовно важливим. Освітлення 
вулиці повинно доповнювати загальну ат-
мосферу ландшафту, підтримувати концеп-
цію фасаду споруди. Екстер’єрне освіт-
лення це як ще один допоміжний елемент 
споруди який в темну пору доби стан голо-

вним акцентом. Але не менш важливо і осві-
тлення інтер’єрів. В органічному дизайні  
світло в приміщенні є прихованим, тобто по-
чаткового джерела світла не помітно, але 
завдяки правильному формуванні сценарію 
освітлення інтер’єрів отримано затишне мі-
сце для відпочинку.  
 
ВИСНОВКИ 

В статті сформовано основні засади 
органічної архітектури. Виявлено основні 
чинники впливу органічної архітектури на 
формування об’єктів відпочинку. В резуль-
таті проведених досліджень було виокрем-
лено що природа та ландшафт є невід’єм-
ною складовою дизайну.  

При формуванні рекреаційних ком-
плексів варто зважати увагу на викорис-
тання матеріалів, особливо матеріалів при-
родного походження, крім того при форму-
ванні екстер’єрних вирішень варто брати до 
уваги підбір освітлення. При створенні ком-
фортних інтер’єрів особливу увагу варто 
приділяти підбору меблів, крім того варто 
використовувати вставки живої природи в 
дизайні приміщень, у вигляді стін з озеле-
ненням. Загалом створення рекреаційних 
заміських комплексів є достатньо актуаль-
ним для подальшого розвитку.
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АННОТАЦИЯ 

Гнатюк Л.Р., Федорова Ю.В. Целе-
сообразность использования органи-
ческой архитектуры в учреждениях за-
городного отдыха.  

В статье речь идет о влиянии органи-
ческой архитектуры на развитие рекреаци-
онного туризма в загородных учреждениях 
отдыха. Исследована сущность и значение 
органической архитектуры в современном 
дизайне. Рассмотрено влияние природного 
ландшафта на формирование загородных 
пансионатов. Установлено, что органиче-
ская архитектура появилась в начале ХХ в. 
Ее основателем был Ф.Л.Райт в основе ра-
боты которого заложена тема единства при-
роды, архитектуры и человека. Влияние 
творчества Фрэнка Ллойда Райта на станов-
ление органической архитектуры как от-
дельного стиля для рекреационных ком-
плексов безусловно важен. По его основ-
ным принципам сооружение всегда должна 
быть сомасштабным человеку, а главным 

 ABSTRACT 
Gnatiuk L., Fedorova Y. Experi-

ence of using organic architecture in 
country recreation institutions.  

This article deals with the impact of 
organic architecture on the development of 
recreational tourism in suburban recreation 
facilities. The essence and significance of 
organic architecture in modern design are 
studied. The influence of the natural land-
scape on the formation of country boarding 
houses is considered. It is established that 
organic architecture appeared in the early 
twentieth century. Its founder was FL 
Wright, whose work is based on the theme 
of the unity of nature, architecture and 
man. The influence of Frank Lloyd Wright's 
work on the formation of organic architec-
ture as a separate style for recreational 
complexes is certainly important. Accord-
ing to its basic principles, the building 
should always be commensurate with the 
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призванием интерьера является его функ-
циональность и четкое рациональное 
назначения. Также были проанализиро-
ваны основные составляющие в формиро-
вании органического дизайна заведений 
загородного отдыха, и его формирование в 
условиях естественного ландшафта. Цель. 
Определить основные принципы формиро-
вания заведений загородного отдыха в со-
ответствии с условиями окружающей 
среды. Сформировать основные принципы 
органической архитектуры в условиях фор-
мирования рекреационных заведений. Про-
анализировать основные средства органи-
ческого дизайна для создания внутренней 
среды пансионатов. Методология. В ста-
тье использованы основные методы науч-
ных исследований, проведен анализ преды-
дущих работ, в которых рассматривалась 
данная тема. Результаты. Исследованы ос-
новные принципы формирования простран-
ственных решений для создания заведений 
рекреационного отдыха. Сформированы об-
разцы использования материалов, цветов и 
элементов озеленения для создания орга-
нического дизайна. Научная новизна. Но-
визной данных исследований является со-
четание основных принципов органической 
архитектуры и дизайна внутренней среды 
для пансионатов. Практическая значи-
мость. Выделены основные принципы и 
подходы в формировании современного ди-
зайна с основными требованиями органиче-
ского направления. 

Ключевые слова органическая архи-
тектура; дизайн; отдых; учреждения от-
дыха; ландшафт; рекреация; сооружение; 

person, and the main vocation of the inte-
rior is its functionality and clear rational 
purpose. The main components in the for-
mation of organic design of suburban rec-
reation facilities and its formation in the 
natural landscape were also analyzed. 
Goal. Identify the main principles of for-
mation of suburban recreation facilities in 
accordance with environmental conditions. 
To form the basic principles of organic ar-
chitecture in the conditions of formation of 
recreational establishments. Analyze the 
basic means of organic design to create the 
internal environment of boarding houses. 
Methodology. The main methods of scien-
tific research are used in the article, the 
analysis on studying of the previous works 
which solved this subject is carried out. 
There was knowledge of the main issues of 
organic architecture. Results. The basic 
principles of formation of spatial decisions 
for creation of establishments of recrea-
tional rest are investigated. Forms of using 
materials, colors and elements of landscap-
ing to create an organic design are formed. 
Scientific novelty. The novelty of these 
studies is a combination of basic principles 
of organic architecture and interior design 
for boarding houses. Practical signifi-
cance. The basic principles and ap-
proaches in the formation of modern de-
sign according to the basic requirements of 
the organic direction are highlighted. 

Keywords: organic architecture; de-
sign; vacation; recreation facilities; land-
scape; recreation; building; 
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