
УДК 711:911.375.5:725.38(043.2) Г.М. Агеева,
к. т. н., с. н. с., завщувач кафедри 

Мютобудування Нащонального ав1ац1йного ушверситету

НЕФОРМАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 
СВ1ТОВИХ ПРАКТИК М1СТОБУДУВАННЯ 

ТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦ1Й

Проектування аеропорйв тюно пов’язане i3 виршенням низки 
м1стобуд1вних завдань, серед яких -  оргашзащя перевезень пасажирiв 
наземним транспортом мiж аеропортом та мютом (передмiстям). У 
залежностi вiд мюця розташування та дальностi перевезень для цього 
можуть бути використанi автобуси, залiзниця, електротранспорт, 
пороми, таксi, приватш автомобiлi.

На вибiр видiв транспорту впливае декiлька показникiв, в т. ч. 
дальнють перевезень та час, який втрачаеться на дорогу. За нормами це 
-  30-40 хв. при вщсташ до 30 км. Саме цим показникам повинш 
вщповщати перевезення мiж Киевом та мiжнародним аеропортом 
«Бориспшь».

Автомобiльний шлях в(д аеропорту складаеться з двох частин:
-  т д ’ёзно! дороги -  вщ аеропорту до автошляху М03;
-  дшянки автошляху М03 протяжнiстю 18,5 км до меж Киева.
Бущвництво та введення до експлуатацп швидкюно! лiнii залiзницi

мiж Кшвським заизничним вокзалом та аеропортом «Бориспiль» також 
гарантуе розрахунковий час -  30-35 хв.

Таким чином, саме щ кшометри та хвилини можна розглядати як 
першу що формують iмiдж кра!ни для туристiв, гостей, потш яких 
значно збiльшуеться останнiм часом.

Особливост такого пiдходу до ощнки вагомостi шляху вiд 
аеропорту до Киева як туристично! дестинацii потребують вудповудних 
концептуальних мiстобудiвних, архiтектурно-планувальних,
дизайнерських, екологiчних рiшень, неординарних пiдходiв до 
рекламно-шформацшного супроводу тощо.

До виршення подiбних завдань залучаються й студенти 
спещальност 191 «Архiтектура та мютобудування» Навчально- 
наукового iнституту аеропортiв.

У вересш 2018 р. студенти Анна Бурчак, Валентина Жовнер, 
Богдана Ншольчук, Тимур Сукач (група АР-302) стали учасниками
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щкавого англомовного навчального заходу «Urbanlandscaping from 
Boryspil International Airport to Kyiv», оргашзованого некомерцiйною 
освiтньою платформою CANactions. Основна мета останньо! -  трансфер 
найкращих свiтових практик мiстобудування.

Пщ керiвництвом кураторiв -  ландшафтного дизайнера, члена 
Державно! ради Францп з ландшафтного дизайну Брунно Таннан та 
ландшафтно! архiтекторки Матильди Свiр (Франщя) -  впродовж п’яти 
днiв 17 учасниюв (6 груп) мали можливють:

- долучитися до вивчення найкращих свггових практик 
планування еко-мiст;

- дослщити мiстобудiвну ситуацiю, що склалася вздовж дороги вiд 
Мiжнародного аеропорту «Бориспшь» до Киева;

- запропонувати сво! рiшення щодо планувально! оргашзацп та 
благоустрою окремо! дiлянки дороги iз застосуванням рiзних методiв 
покращення екологiчного стану територiй, формування iмiджу 
дестинацi! тощо.

Цiлком природно, що студенти НН1АП обрали дiлянку, 
наближену саме до аеропорту та двох поселень, та запропонували 
використати !! для створення авiакластеру та посилення культурно! 
складово! дестинац!!. Це, за думкою автор!в, повинне, насамперед, 
виршити питання розвитку цього рег!ону та аеропорту, та сприяти !х 
туристично! привабливост!.

14 вересня 2018 р. результати дослщжень та пропозиц!! щодо 
планувально! оргашзацп обраних д!лянок були представлен! на розгляд 
широко! аудитор!!. У обговоренш результалв взяли участь й 
представники НН1АП НАУ: завщувач кафедри м!стобудування Галина 
Агеева, доцент Мар!я Тимошенко, старший викладач Наталя 
Бжезовська.

За результатами обговорення вир!шено:
- запропонувати студентам доопрацювати щею створення 

ав!акластера п!д час розроблення курсового проекту з «Архлектурного 
проектування» в перебшу V семестру 2018/2019 н. р.;

- сприяти у подальшому залученню студент!в до участ! у под!бних 
м!ждисципл!нарних навчальних проектах;

- впроваджувати у навчальний процес сучасш св!тов! практики 
м!стобудування та маркетингов! стратег!! комушкацшного характеру.

Слщ вщзначити, що окр1м можливост застосування знань, 
отриманих в перебшу регламентованого навчального процесу, в 
реашзацп неординарних архггектурних ршень студенти набули досвщ
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практично! професшно! оргашзацп процесу MicTo6ygiBHoro
проектування.

З методично! точки зору реалiзований захщ слщ розглядати як 
одну з форм складово! певного рiвня фахово! компетентностi в 
програмах мiстобудiвно!■ пiдготовки майбутнiх архiтекторiв.

Алимадад Солтани Али,
аспирант кафедры Основ архитектуры и архитектурного 

проектирования Киевского национального университета 
строительства и архитектуры, научный руководитель: д.арх.,

професор О.С. Слепцов

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСОВ

Постановка проблемы. В настоящее время актуальными 
становятся проблемы торговли и экономики развивающихся стран в том 
числе и Ирана. В связи с тяжелой экономической ситуацией, 
основанной в основном на сложных санкциях США против Ирана, 
произошел толчок принудительно быстрого развития производства в 
разных сферах для удовлетворения потребностей жителей в основных 
товарах и услугах. Вышеупомянутое развитие производств также 
отразилось на торгово-развлекательных комплексах, заставило их 
соответствовать мировым стандартам. Современные торгово
развлекательные комплексы являются важными культурно
общественными центрами иранских городов и их роль в жизни социума 
постоянно возростает. Сеть ТРК формируется исходя из потребности 
населения в культурно-бытовом и торговом обслуживании. Несмотря на 
продолжающийся мировой экономический кризис, благосостояние 
иранских граждан постоянно растет и увеличивается оборот товаров и 
услуг предоставляемых местному населению. Опыт отечественного и 
зарубежного проектирования ТРК, а также литературных источников 
позволяет сделать вывод о том, что этот тип зданий постоянно требует 
обновления научно-методологической базы и рекомендаций по их 
проектированию с учетом разных факторов и условий.

Целью работы является анализ развития ТРК в Иране и 
разработка рекомендаций касающихся их функционально
планировочной и объемно-пространственной организации, связанных с
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