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А РХ1ТЕКТУРА БУ Д Ш Е Л Ь ТА СП О РУ Д

УДК 725.3.012 (045)

М.В. Бутик

ВП ЛИ В А Н Т Р О П О Л О П Ч Н О Г О Ч И Н Н И К А НА Ф ОРМ УВАННЯ
А РХ 1ТЕК ТУ РН О ГО СЕРЕД О В И Щ А Г1МНА31Й ТА ЛЩ Е1В
А к т у а л ь н 1 сть. Зручне середовище для д1яльност1 людини мае
враховувати
ряд
чиннию в,
пров1дне м1сце серед
яких
займае
антрополог1чний.
Дан! 1з врахуванням розм1р1в т1ла учня в нерухомому стан! або в pyci,
пов'язаному з р!зними видами д1яльност1, антропометрика використовуе для
розв'язаиня проектних завдань, сп!вв 1дносячи результати антропометричиих
BHMipiB 3 просторовими розм1рами. Вона мае служити джерелом вторинних
даних, тобто рекомендованих po3MipiB обладнання, мебл1в або елеменпв
простору.
Важливими для комфортного перебуванням в середовищ! е просторов!
зв'язки двох вид1в:
- розм 1 рн 1 , тобто як1 в1дпов1дають на питания, чи е достатн1м даний
npocTip для зайняття передбачуваною д!яльн1стю;
- перцептивн!, тобто я м вщпов1дають на питания, чи прийнятний
даний npocTip для суб'ект1в, як1 його займають, в емоц1йному i
психолопчному аспектах [3].
Середовищ е сучасних пмназ1й та л1це1в мало враховуе комплекс
просторових зв ’язк1в, а вплив антрополопчних чинник1в на формування ix
середовища не розглядаеться комплексно.
М ета. Виявити особливост! комплексного впливу антрополог1чного
чинника на формування арх1тектурного середовища г1мназ1й та л1це'|в.
П о ст ан о в к а за в д а н н я . Для досягнення поставлено! мети необхщно
розглянути складов! фактори антрополопчного чинника та визначити
особливост! i'x комплексного впливу на формування арх1текгурного
середовища.
П рактичного сенсу вивчення розм1р1в людського т!ла набуло лише у
XIX ст., коли його почали пов'язувати з питаниями охорони здоров'я. У
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деяких нормативних документах к1нця XIX ст. вже визначаються м1н1малып
значения висоти дверей, площ к1мнат i т. д.
У 30-Ti роки XX ст. Ле Корбюз'е, вивчаючи n p o n o p u ii лю дського т1ла,
зац1кавився давньогрецьким «золотим nepepisoM ». На розроблення i
апробування модулора у Ле Корбюз'е п1шло майже 20 рок1в. В основ!
запропонованоТ ним системи лежить сп1вв1дношення розм1р1в р1зних частин
людського т!ла, яке 1люструе його широко в 1дома «лю дина-модулор».
Вивченням людини в активному стан! займаеться функц1ональна
антропометр!я. Дан! про npocTip, иеобх1дний для зайняття т1ею чи 1ншою
д1яльн1стю, можна отримати, знаючи розм1ри лю дського т1ла, за допомогою
BHMipiB робочих поз i меж p y x is (динам1чн1 розм1ри), в результат! вивчення
3 використанням к1нозйомки чи багато-кадрового фотографування.
Комфортн1сть середовища залежить не т1льки в1д ф |зичних, але й в1д
психолог1чних фактор1в. Просторов! зв'язки людини з навколишн1м
середовищем, включаючи психолог1чн1 i ф1зичн1 зв'язки, вивчае проксем1ка.
Перв!сний, найб1льш очевидний, зв'язок людини
з навколишн1м
середовищем перцептивний. Чутливе сприйняття грунтуеться на Д11
множини канал1в i пов'язане з роботою пам'ят!. Навколишне середовищ е або
його окрем! об'екти можуть впливати одночасно на Bci органи чуття. Кожен
наб1р стимул1в, який снриймаеться через конкретний орган чуття, формуе
сприйняття образу. Pi3Hi образи того самого об'екта пов'язую ться у
св1домост1 в единий ланцюг, формуючи мислен! картини, уявлення про цей
об'ект.
Ус1 стимули 3 навколишнього середовища, як1 впливають на один
орган чуття, можна описати одним загальним терм1ном; наприклад, y ci
звуки, що сприймаються вухом, разом складають звукове середовищ е.
В1дпов1дно, ми можемо говорити про звукову або теплову систему, причому
i та, i друга будуть п1дсистемами сукупно! системи «лю дина - навколищне
середовище». Загальне уявлення про так! сп!вв 1 дношення дае табл. 1.
Таблиця I

С тим ул
О рган
П1дсистема
В1дчуття
Св!тлове (в!зуальне) середовище
Св!тло
Око
3ip
Звук
Вухо
Слух
Звукове (ауральне) середовищ е
Теплове середовищ е
Тепло
Все т!ло
Теплове
Запахи
Нюх
Hie
Нюхове середовище
Поверхн! Ш юра
Дотик
Тактильно середовищ е
Сприйняття простору переважно в!зуальне, однак не сл!д нехтувати
!нщими каналами чуттевого сприйняття, наприклад, слухом, нюхом.
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вщчуттям тепла. Сформована при цьому уявна картина охоплюе весь
навколишн1й npocTip, а не якусь йоге окрему частину. [3].
Особливост! проектного р1шення сприяють вибору 1ндив1дом бажано!
модел! повед1нки, а середовищ е повинно допомогти збережеиню wei'
повед 1 нки. В свою чергу, neeni особливост! прим1щення можуть
перешкоджати небажан1й повед 1 нц 1 .
Простори багатоц1льового призначення допускають виб1р модел!
повед1нки у б1льш широких межах. Тут зв'язок учня з простором виражений
менш виразно, i його повед1нка залежить здеб1льшого в1д м1жособист1сних
взаемин. У цьому pasi в проект! повинно передбачатися створения такого
середовища, яке допускае багато р1зних моделей повед1нки, а не сприяе
закр1пленню або перешкоджае вибору якогось конкретного типу повед1нки.
Варто також зауважити, що на формування середовищ а дуже важливу
роль В1д1грае в1ковий фактор, i особливо яскраво b i h проявляеться в
навчально-виховних закладах, що охоплюють молоде покол1ння, починаючи
дошюльним BiKOM та зак1нчуючи П1 зн 1 м юнацьким.
У дитячий пер!од дом1нуючим видом д1яльност! дитини е сп1лкування
(комун1кативна д1яльи1сть), п1зн1ше, у Biui 2-7 роюв, самим головним видом
д!яльност1 стае гра, у пер1од навчання в щкол! дом1нуе навчальна д1яльн!сть,
що е присутн1м, звичайно, i в б1льш ранн1х пер!одах розвитку дитини.
Пер1од молодш ого шк1льного в1ку характерний початком процесу
осмисленого п1знання й виробленням ум1нь. Ор1ентування в простор! й час!
вдосконалюеться, але збер!гаеться ситуативн!сть сприйняття, недосконалий
механ!зм оц!нки форми, для ор!ентування характерн! зменшення далеких
В1дстаней, але вже зростае точн!сть оц!нки предмет!в за величиною.
У середньому шк!льному siui формуеться подання про в1дносн!сть
напрямк!в простору, в освоенн! якого величезну роль в!д!грае його мовне
визначення, словесна система в!дл!ку. Наприк!нц! п!дл!ткового в!ку
сприйняття простору досягае в основному, такого ж р 1 вня, як у дорослих.
Це дуже складний (переломний) в!к, характерний прагненням до
самост!йност! й перебудовою системи оц!нок.
Ю нацький в!к характерний тим, що при збереженн! значимост!
навчальноУ, п!знавально 1 , а в ряд! випадк!в ! трудово! д!яльност!,
надзвичайно важливого значения набувае ц!нн!сно-ор!ентац!йна д!яльн!сть,
пов'язана з !нтенсиф!кац!ею процесу становления особистост!. Для д!тей
п!дл!ткового в!ку характерне активне повед!нкове освоения арх!тектурного
середовища. Зростае ступ!нь диференц!ац !'1 форми й кольору при
сприйнятт!, оц!нка арх!тектури досягае стад!!' судження. Вимоги до
арх!тектурного
середовищ а
для
ц!е '1
в!ково 1
групп
включають:
28 — 9-399
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opraHiaoBanicTb структури, застосування засоб1в арх1тектурно1 композиц11,

естетична ор1ентуюча п1дл1тк1в, регламентую ча Ухню повед1нку, а також
створення умов для активного руху школяр1в.
У старшому шк1льному siui збшьшення обсягу знань, оволод1ння
знаковими системами створюють можлив1сть б1льш ycnimHoro сприйняття
символ 1 ки
середовища.
У цьому
в1ц1 зменшусться
нeoбxiднicть
KOHTpacTHOCTi в арх 1 тектурному простор!, кольори, яким надаеться перевага,
зрушуються уб1к середньохвильових i менш насичених. Перех1д до
д1алектичного р1вня мислення
вимагае
виразност!
арх 1 тектурного
середовища, символ1ки худож 1 пх образ1в, нюансиост! форми й кольору,
детал 1 зац 11 форм у пол! зору.
Програмування реакц1й i поводження в архпектурному середовищ!,
можливо шляхом формування позитивних емои1й, що стимулюють
д1яльн1сть pisHHX в1кових труп д1тей, для яких це середовищ е призначене.
Процес вироблення певного в1дношення до арх 1 тектурного середовищ а
умовно д1литься на ряд етап1в; сприйняття, осмислення й емоц1йна оц1нка
сприйнято! 1нформацп, в1Дповшна реакц1я суб'екта сприйняття.
Оц1нка арх1тектурного простору складаеться в результат! синтезу
сприйняття простору, часу й руху i визначаеться, з одного боку,
безпосередн1м почуггевим сприйняттям простору, а з 1ншого брку - м!рою
розвитку св!тогляду.
Найпершою об'ективною умовою для утворення механ1зму сприйняття
простору в ранньому дитинств! е рух, трохи п!зн1ше, napieni i3 зором
здобувае важливе значения слух, пот1м - дотик. У дош ю льному Biui д1ти
слабо диференц1юють пропорц1йн1 характеристики предмет1в, неч!тко
оц1нюють 1ХНЮ тривим1рн1сть i добре ор1ентуються лиш е в знайомому,
ран1ше п1знаному середовищ!, сприйняття часу перебувае на початков1й
стад 11 розвитку.
В1зуальне сприйняття, будучи в с в о т основ! процесом творчоп1знавальним, визначаеться не т1льки особливостями сенсорного апарата
глядача, але i його тезаурусом - сумою знань про навколишн1й c b i t .
Завданням арх1тектора при проектуванн! пмназ1й та л1це'1в е зб1льшення
тезауруса д1тей, що досягаеться насиченням арх 1 тектурного середовищ а
значенневою й в1зуальною 1нформац1ею, найбшьш значимо! для кожноТ
BiKOBOi' групп.
Розвиток сприйняггя, мислення, стимуляц 1 я д1яльност1 учн1в найважлив1ш1 «завдання» арх1тектурного середовищ а. Основною емоц1йною
передумовою Bcix форм д1яльност1 е фундаментальна емоц1я 1нтересу,
стимулящю якого забезпечують таю якост! арх1тектурного простору, як
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новизна й складн1сть.
якост! досягаються при комплексному врахуванн!
ycix вищ еперерахованих складових фактор1в антрополог1чного чинника.
Висновок. Проанал1зувавши вплив атропологичного чинника на
середовищ е було виявлено його складов! фактори та визначено особливост!
ix комплексного впливу на формування арх1тектурного середовищ а г1мназ1й
та л 1 це 1 в.
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Анотац!я
У CTarri розглядасгься антрополопчний чинник та комплексний вплив його
складових фактор1в на формування архпектурного середовища пмназ1й та
л 1 це 1 в.
Ключов! слова: арх1тектурне середовище, антрополог1чний чинник,
пмназл та л 1 це 1 .
Аннотация
В статье рассматривается антропологический фактор и комплексное
влияние его составных факторов на формирование архитектурной среды
гимназий и лицеев.
Ключевые слова: архитектурная среда, антропологический фактор,
гимназии и лицеи.
Annotation
In the article anthropological factor and complex influence o f its composite
factors on the formation o f the architectural medium o f the secondary schools and
persons is examined.
Keywords; architectural environment, anthropological factor, secondary school
and the persons.
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