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М1СТОБУДУВАННЯ

УДК 727.3.012 (045) М.В. Бутик

СУЧАСН1 ТЕНДЕНЦ11 ФОРМУВАННЯ АРХ1ТЕКТУРНО- 
ХУДОЖН1Х НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСШ

Одн1ею 3 важливих завдань арх1тектурного проектування е приведения 
процес1в, и^о прот1кають у проектованому будиику, в лог1чну систему. 
Установивши посл1довн1сть цих процес1в, можна виэначити вза( мозв'язок м1ж 
окремими прим1щеннями або 1хн1ми групами й створити композиц)йну схему 
будинку в щлому.

В Укра'ш! icHyc досить велика к1льк1сть арх1тектурних i художн1х вуз1в, 
але серед них е т1льки деяк1, яю могли б в1дпов!дати ус1м вимогам, що 
виникають сьогодн!, i створювали б необ:*лдн1 умови для зд1йснення 
повноц1нного осв1тиього процесу, що проходить у даних вузах. Практично вс! 
будинки, у яких розташовуються арх1тектурн1 й художн! корпуси, с 
пристосованими, а не спещально створеними. Таким чином, виникае проблема 
необх1дност1 створення просторового середовища й виявлення критерЛ'в, за 
якими воно повинно формуватися, що надал! дозволило б побудувати проекгну 
модель.

Для цього на почагковому етап1 створюеться ряд схем, що дозволяють 
виявити структуру й взасмозв'язки функц!ональних зон будинку арх!тектурно- 
художнього корпусу.

В1дпов1дно до функц1онально-планувально1'о р1щення, Bci прим1щення 
корпусу ц1леспрямовано розд1лити на групи, усередин! яких вони 
розпод1ляються за функц1ональними зонами. У результат! з'являсться схема, що 
дозволяе виявити взаемозв'язки елемент!в, що входять у загальну структуру 
навчального закладу арх1тектурно-художнього проф!лю.

При складанн! «Схеми функц!онального зонування» вс! прим!щення 
корпусу були б розд!лен! на наступи! фупи: основн!, соц!ально-побутов!, 
обслуговуюч! та допом!жн!.



Перша група -  це основн! функцюнальн! зони, що формують каркас 
будинку. Усього Тх ш1сть; зона учбово-лекц1йного курсу; зона спе1йал1зованих 
майстерень; зона проектних майстерень; зона художн1х майстерень; виставков! 
зони; рекреащйн! зони.

Друга група -  це соц1ально-побутов1 зони, соц1ально-правовоТ служби й 
громадсько1'0 харчування.

Третя група -  це зона обслуговуючого й догюм1жного характеру, що 
складаеться з адм1н1стративно-господарськоТ та комун1кац1йно-техн!чноТ зони.

Ця схема дозволяс структурувати дан! елементи, виявити потреби в них, 
позначити ВИМ01И, пропонован! до даного типу будинк1в, а також до 
конкретних зон i прим1щень.

При виявленн! й структуруванн! складових елемент1в було вивчено не 
т!льки HpocTip, але й види д1яльност1, як1 зд1йснююгься в арх1гекгурно- 
художньому корпус]. У результат! була складепа «Модель досл’|дження 
простору та вид1в д1яльпост1».

Отримана модель являе собою структуру, [юбудовану виходячи 1з двох 
позищй. Перша позищя полягае в створени! перелжу основних вид1в 
д 1яльност1, що прот1кають в арх1тектурно-художпьому корпус!, друга - 
створенпя перел!ку простор1в, що входять у цей корпус. Виявлення 
взаемозв'язк1в м!ж першою та другою позиц!ями дае можлив!сть визначити, 
який потр!бен npocTip та як! зв'язки !снують м1ж кожним видом д!яльност! й 
конкретним простором.

1Дя модель також повинна враховувати вс! характеры! риси даноУ 
установи, що дозволить уникнути багатьох проблем I помилок на стад!Т 
формування завдань для проектування, а 1 акож дозволить згодом 
запроектувати рац!ональний, зручний, продуманий будинок, призначений саме 
як арх!тектурно-художн!й корпус.

У свою чергу, це також ! врахування специф!ки орган!зац!1 осв!тнього 
процесу, який можна розд!лити на чотири п!д1руни:

1. Визиачеиия ткових наваитажень, ixniu прояв, можлив1 eapiaumu 
eupiuiemm проблеми. Прикладом може служити знайома вс!м студентам ! 
викладачам картина; к!нець семестру - на коридорах ! в аудитор!ях неможливо 
пройти, тому що гам розкладаю! ь довг! сгр!чки роб!г для перев!рки.

2. кнування cneifianhoeamix ayOumopiii. ixuH ктькшпь, функцюнапыю- 
плаиувапыи рйиення. Прикладом може служи i и аудитор!'! скульптури та 
рисунку.

3. Ергоиом1'ткть, npucwocoeanicmb eiiympiumix елемеит1в будиику до 
особливостей освттього npotfccy. Як негативний приклад можна З1'адати про 
турн!кет на вход! в гургожиток: його конструкц!я не призначена для проходу !з
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планшетами, великогабаритними кресленнями, i тому пронести планшет можна 
т1льки над головою. Ця очевидна незручн1сть зводить «на н1» поэитивний 
момент начвност! швидко! й точно! пропускноУ системи.

4. Комфортна художньо-естетична оргашзац1я iumep'epie й CKcmep'cpie 
будинку. Естетично багате й присмне середовище (1нтер'ери, екстер'ер) 
позитивно впливае на псих1ку людини, формування його естетичного смаку, 
працездатност!.

ГНсля визначення основних зон, прим1щень i фактор1в, а також виявлення 
взаемозв'язк1в м1ж ними, можна вид1лити три фупи основних простор1в.

Перша - npocTip, що посднуе у co6i Bci лекц!йн! аудитор!].
Друга - npocTip, який можна позначити як ун1версальн1 за рахунок 

можливост! Ухньо! трансформац1Т: прим1щення для виставок, конферен1ий, 
актовий зал, зимовий сад, peKpeauii, музей.

Третя - npocTip, призначен! для спец1ал1зонаного виду д1яльност1: макетн! 
майстерн!, проектн! аудиторп, п!дсобн1 прим1щення, лаборатор!'!, методичн! 
каб1нети. Визначення фуп цих простор1в необх1дно для виявлення зон 
функ1иональноТ взаемод1Т i Тхнього подалыпого досл1дження.

На основ! «Схеми функц1онального зонування» та «Модел! досл1дження 
простору та вид1в д1яльност!» можна скласти «Модель взаемод!!' 
функц1ональних зон», у як!й був би зроблений розпод1л простор1в по 
факультетах, що входить до складу арх1тектурно-художнього вузу. Таким 
чином, вийшло три функц1ональн1 зони: зона арх1тектури, зона дизайну й зона 
образотворчого мистецтва.

Динам1ка навчального процесу, пер1одична зм1на навчальних програм i 
збшьшення к1лькост1 студент1в визначили недо1Йльн1сть використання при 
проектуванн! вищих навчальних заклад1в типових проект1в. Для досягнення 
едност! навчального процесу й простору, у якому в1н в1дбувасться, необх1дне 
створення гнучких арх1тектурно-планувальних схем навчальних будинк1в, ню 
дають можлив1сть пшидкоТ зм1ни технолопУ, зм1ни устаткування без пжоди для 
будинку й навчального процесу, тобто створення ун1версальних npocTopie.
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Анотац1я
Розглядаеться система функц1ональних процес1в, що прот!кають в 

арх!тектурно-художн1х навчапьних корпусах, визначасться взаемозв’язок м1ж 
окремими прим1щеннями та ix фупами а також враховуеться специф1ка 
opranisanii осв1тнього пронесу в них, для створення оптимально! композищйноУ 
схеми та модел! проектованого будинку в ц1лому.

Аннотация
Рассматривается система функциональных процессов, которые протекают 

в архитектурно-художественных учебных корпусах, определяется взаимосвязь 
между отдельными помещениями и их группами а также учитывается 
специфика организации образовательного процесса в них, для создания 
оптимальной композиционной схемы и модели проектированного дома в 
целом.
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УДК 656.072.132 С.В.Дубова

ОСНОВЫ! ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНОГО ПАСАЖ ИРСЬКОГО 
ТРАНСПОРТУ У MICTAX УКРАШ И.

Транспорт в MicTi забезпечуе можлив1сть життед1яльност1 м1ста, як 
ц1л!сноТ системи. У процес! зростання м1ста вимоги до м1ського транспорту 
також зростають. В умовах м1ста, легковий автомоб1ль у перевезеннях 
пасажир1в конкуруе з наземним масовим пасажирським транспортом -  
трамваем, тролейбусом, автобусом, маршрутним такс!. При висок1й 
комфортиост! перевезень пров1зна здатн1сть звичайного легкового автомоб1ля 
мала. Це стимулюс розвиток м1ського пасажирського транспорту (МПТ). Але 
МПТ при велик1й пров!зн1й здатност! (в!д 3 тис до 60 тис пас/год), мае малу 
ступ1нь комфортност! та низьк! швидкост! сполучення (14 -  20 км/год). Тому
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