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ОСОБЛИВОСТ1 В И К О Р И С Т А Н Н Я  С П И С А Н И Х  A IR B U S  
A380 ТА 1Л-86 П1Д Г У Р Т О Ж И Т К И  Л А  НАУ

У cmammi розглянуто питання реновацп лт альних anapamiB 
в сферi дизайну ттер’еру, використання певних списаних лт ат в nid 
тимчасове житло для студентiв та викладачiв, привернення уваги до 
академи через нестандартне рш ення ii житловог' частини.

Актуальтсть теми визначаеться необхiднiстю розширення та 
полтшенняумов проживання в студмктечку. Акцент будiвель ЛА НАУ 
формуватиметься на певнш кiлькостi гуртожиттв, я к  розташову- 
ватимуться в лтаках, що приверне увагу людей не лише з навчальног 
сторони, а й зi сфери туризму.

Мета статтi полягае у виршент питання вторинного викорис
тання списаних лт ат в А1тЬш А380 та широкофюзеляжних 1л-86 тд 
додатковi гуртожитки для студентiв та викладачiв ЛА НАУ.

Для розумння ситуаци було використано метод адаптивного 
повторного використання списаних лт ат в та аналiзу ктори ЛА НАУ, 
а також запропоновано варiант виршення питання щодо подальшог' 
долi трьох лт ат в (АкЬш А380 та два лт аки 1л-86). Аналiз був прове
дений на основi питання полтшення екологп за допомогою розванта- 
ження так званих кладовищ лтатв, а також збереження непридатних 
до прямог' функци (перевезення nасажирiв) повтряних суден.

Наукова новизна полягае в незвичайному виршенш питання 
повторного використання списаних лт ат в на територп Украти.

Результатами статтi е до^дження питання реновацп списаних 
лт альних аnаратiв: АкЬш  А380 та широкофюзеляжних 1л-86. Проа- 
налiзовано кторж ЛА НАУ, особливостi проживання в списаних

mailto:4663759@stud.nau.edu.ua


522
Колективна монография

АРХ1ТЕКТУРА, БУДВНИЦТВО, ДИЗАЙН В ОСВ1ТНЬОМУ ПРОСТОР1

лт аках та запропоновано BapiaHm використання л т а к в  nid 
гуртожитки академп.
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FEATURES OF US IN G T H E  W R I T T E N  A IR B U S  A380  
A N D  IL -8 6  U N D E R  LA NAU D O R M ITO R IE S

The article considers the renovation of aircraft in the field of interior design, 
the use of certain decommissioned aircraft for temporary housing for students 
and teachers, attracting attention to the academy through a non-standard 
solution of its residential part.

The relevance of the topic is determined by the need to expand and improve 
living conditions on campus. The emphasis of LA NAU buildings will be on 
a certain number o f dormitories, which will be located in the planes, which 
will attract people's attention not only from the educational side, but also 
from the sphere of tourism.

The purpose of the article is to address the issue of secondary use of 
decommissioned Airbus A380 and wide-body IL-86 for additional dormitories 
for students and teachers of LA NAU.

To understand the situation, the method ofadaptive reuse ofdecommissioned 
aircraft and analysis of the history of LA NAU was used, and a solution to the 
future fate of three aircraft (Airbus A380 and two IL-86 aircraft) was proposed. 
The analysis was conducted on the basis of improving the environment through 
the unloading of so-called aircraft cemeteries, as well as the preservation of 
unsuitable for direct function (passenger transport) aircraft.

The scientific novelty lies in the unusual solution to the issue of reuse of 
decommissioned aircraft in Ukraine.
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The results of the article are a study of the renovation of decommissioned 
aircraft: Airbus A380 and wide-body IL-86. The history of LA NAU, 
peculiarities o f living in decommissioned planes are analyzed and the variant 
of using planes for dormitories of the academy is offered.

Key words: secondary use of aircraft, renovation, dormitories, Airbus A380, 
IL-86, LA NAU, temporary housing, adaptive reuse, renovation, aircraft.

ВСТУП
Льотна академ1я Нацюнального ав1ацшного ушверситету почала 

свое кнування в 1951р. т д  назвою «Юровоградське вшськове ав1а- 
цшне училище льотчиюв далеко! ав1ацп». Це училище прокнувало 
до 1960 р. i готувало льотш кадри для Вшськово-Повггряних Сил 
Радянсько! Армп. У зв'язку з рiшенням радянського уряду про скоро- 
чення Збройних Сил СРСР, у тому ч и ^  i ВПС, училище припинило 
свою дiяльнiсть. На його базi була створена Юровоградська школа 
вищо! льотно!' пiдготовки Цивкьно! авiацi!.1

Через те, що в 60-х роках цивкьна авiацiя стала енергiйно осна- 
щуватися новою авiацiйною технiкою, реактивними i турбогвин- 
товими лiтаками, виникла необхкнкть створювати заклади вищо! 
освгги цивкьно! авiацi!. Саме тому в 1978р. на базi Юровоградсько! 
школи вищо! льотно! шдготовки Цивкьно! авiацi! почало функцю- 
нувати Кiровоградське вище льотне училище Цивкьно! авiацГ ,̂ де 
була проведена значна робота як щодо подальшого вдосконалення 
матерiально-технiчно! та навчально! бази, так i з пiдготовки авiа- 
цiйних фахiвцiв з вищою iнженерною освггою.

Розвиток цивкьно! авiацГ  ̂ не стояв на мкщ . Значний внесок, 
який принк заклад у пiдготовку нацiональних та штернацюнальних 
авiацiйних кадрiв, дозволив надати ЗВО статус Державно! льотно! 
академи та остаточну назву навчального закладу Льотна академiя 
Нацюнального авiацiйного ушверситету.

ЛА НАУ налiчуе 3 навчальних корпуси та студмiстечко 
з 4-х гуртожитив -  нiчим непримiтнi будiвлi радянських часiв.

1 Офiцiйний сайт ЛА НАУ. Режим доступу: http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/ 
home-ua/history

http://www.glau.kr.ua/index.php/ua/
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Редизайн пов1тряного транспорту дае змогу змшити функщю 
лггака та врятувати його в1д неминучо! загибел1 на кладовищах або 
шд впливом металопереробки, тим самим збер1гаючи його перв1сний 
зовн1шн1й вигляд. Перепроф1лювання л1так1в з цив1льно! ав1ацй 
в арх1тектуру м1ста дозволяе зменшити навантаження на екологш 
навколишнього середовища, зберегти об''ект в1д знищення. Також 
така змша функцп дозволяе розвивати туристичний напрямок 
кра!ни та сильно впливае на ii соц1ально-економ1чний стан.

За кордоном адаптивне повторне використання повггряних 
суден мае б1льш туристичний напрямок. Це ресторани, кафе, готел1, 
мотель Також стар1 л1таки використовують шд приватне житло чи 
навчальний корпус.2

Укра'шсью аналоги виршення проблеми вторинного викорис
тання застар1лих лггак1в зовс1м скуп1. Списан1 аерофлоти вико
ристовують лише як памятники, експонати в музеях або ж навчальш 
експонати в проф1льних ЗВО. Це дае зрозушти, що питання реновацп 
пов1тряного транспорту не виршуеться взагал1. Саме тому необх1дно 
створювати м1сця, як1 б залишили свою шторичну ц1нн1сть, первинну 
зовн1шн1сть, а також привертали б багато нових в1дв1дувач1в.

Застосування метод1в рев1тал1зацй, задля перетворення тран
спортного об'екту в заклад харчування (та не т1льки), не лише в1дно- 
вить потенщал та забезпечить покращення соц1ально-економ1чних 
показниюв в кра!ш, але i запровадить початок масштабних програм 
ревггал1заци транспортних засобiв.3

1. Загальний аналiз та пропозищ я перепрофiлювання
лiтакiв
Виробництво цив1льних лiтакiв 1ллюшина 1л-86 закiнчилося 

в 1997 роць Бiльшiсть екземплярiв порiзано на метал, але мала

2 Олшник О.П., Розналевич Ю.О. Використання списаних лиагав умовах реконструк- 
ци туристично! частини мiста. Теорiя та практика дизайну: зб. наук. праць. К. : НАУ, 2020. 
Вип. 20. С. 98-105.

3 Гнатюк Л.Р., Новк Г.В., Волошина Н.М. Пристосування лиагав шд заклади харчу
вання на прикладi АН-26 у м. Ки!в. Теорiя та практика дизайну: зб. наук. праць. К. : НАУ, 
2020. Вип. 21. С. 31-38.
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частина все ще перебувае на зберианш в резнях кранах СНД. Це 
говорить про те, що в реальному ч ас  реал^зац^я перепроф1лювання 
даного лггака ц1лком здшсненна.

Сам лиак вмщ ае в себе 350 пасажир^в, якщо вариант компону- 
вання салону вмщ ае в себе лише економ клас, та 234 пасажири при 
компонуванш салону, де е бизнес та економ клас (рис. 1.1). Довжина 
фюзеляжу 56,1 м, диаметр -  6,08 м. Загальш розм^ри лггака представ
лена на рис. 1.2.4

П Бизнес класс □  Эконом класс Выход | w c  | Туалет 

Рисунок 1.1 -  Вар1анти компонування салону 1л-86

Рисунок 1.2 -  Загальний вигляд лгтака 1л-86

4 Конструкция и техническое обслуживание летальных аппаратов. Самолёт Ил-86. 
Часть 1: Планер. -  Учебное пособие. -  М.: МГТУ ГА, 2006. -  100 с.
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Дана модель мае ABi палуби (рис. 2.1): основна (салон) та нижня 
(багажний вЛдсш). При правильному функциональному зонуванш 
таке компонування лггака дае можливкть використати обидв^ 
палуби.

З 2021 р. Airbus А380 буде знятий з виробництва через малу юль- 
ксть  заказов на створення. Це призведе до того, що в найближч^ 
20 роюв щ лггаки почнуть списувати i в^дправляти на переробку 
металу або на кладовище лггаюв. Така доля повггряних суден ще 
прше вообразиться на екологн.

Аеробус вмщае в себе 525 пасажир^в, при компонування салону 
економ, бизнес та першим класом (рис. 3.1). Довжина фюзеляжу мае 
49,9 м. Ширина основно! палуби -  6,58 м, верхньо! -  5,92 м. Загальш 
розм^ри л^така представлена на рис. 3.2.

Лггак мае три палуби (рис. 3.3): основна, верхня та нижня 
(багажний в^дсж). Нижня палуба додае площу поверхш, яку можна 
використати шд зону приймання ш ! або зону загального в^дпочинку.

Широка фюзеляжа та висота палуб дають змогу розробити 
комфортне планування комнат для проживання, а клькаповерхо- 
вкть лггаюв дозволяе спроектувати мшПгуртожитки на 3 номери 
для викладач^в та 11 житлових блоков для студентов.
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Концепцiя проекту полягае в збереженш зовнiшнього виду 
об'ектш штори авiащ^, перепрофiлюваннi та видозмшенш 1х внутрш- 
ньо1 частини на користь житлового фонду академй. Вторинне 
використання, в^новлення стану первинних матерiалiв лiтакiв 
позитивно впливатиме на екологш навколишнього середовища. 
Зовнiшнiй вигляд суден допоможе зберегти шторичну щншсть. 
Мiнiмалiстичний стиль дизайну iнтер'ерiв сприятиме комфорт
ному перебуванню всерединi. Використання додаткових матерiалiв 
внутршньо! обшивки дозволить знаходитися в такому гуртожитку 
не лише в теплу пору року, а й у холодну.

Рисунок 3.1 -  Компонування салону Airbus А380

Airbus А380 Boeing 747

■ * ------------------------ >• ч ---------------------->
7,15 m 6,50 m

Рисунок 3.2 -  Повздовжнш розр1з та загальний вигляд Airbus А380
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Рисунок 3.3 -  Схема фюзеляжу Airbus А380

Концепцгя проекту полягае в збереженнг зовнгшнього виду 
об'ектгв гстори авгаци, перепрофiлюваннi та видозмiненнi 1х внутргш- 
ньо1 частини на користь житлового фонду академй. Вторинне 
використання, вгдновлення стану первинних мaтерiaлiв лiтaкiв 
позитивно впливатиме на екологгю навколишнього середовища. 
Зовнiшнiй вигляд суден допоможе зберегти гсторичну цiннiсть. 
Мiнiмaлiстичний стиль дизайну iнтер'ерiв сприятиме комфорт
ному перебуванню всерединi. Використання додаткових мaтерiaлiв 
внутргшньо! обшивки дозволить знаходитися в такому гуртожитку 
не лише в теплу пору року, а й у холодну.

Для такого проекту необхгдно ретельно продумати функцго- 
нальне зонування та вивчити всг особливостi конструкцгй лгтальних 
aпaрaтiв

Розташування гуртожиткiв-лiтaкiв було б доречним недалеко вгд 
гснуючих (рис. 4.1).

Airbus А380 використовуватиметься т д  гуртожиток для 
студентiв. Триповерховгсть лггака дозволяе розробити досить 
велику кгл.ьюсть, як для лггака, житлових кгмнат. Два iнших лiтaкa 
пгдуть пгд мгнг-гуртожитки готельного типу для викладачгв.
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А

Б

Рисунок 4.1 -  А. Схеми благоустрою мкцевоста 1) аеропорт 
Кропивницький; 2) льотна академiя НАУ; 3) студмктечко ЛА НАУ; 
4) передбачуване мкце розташування проектуючих гуртожиткiв;
Б. Компонування гуртожитюв-лггаюв.
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Один 1л-86 нал1чуватиме в co6i три двоповерхових номери для 
двох людей (рис. 5.1-5.2). Перший рiвень (рис. 5.3) слугуватиме 
для передпокою (сирш колiр) та санвузлiв (блакитний) в кожному 
номерь В турбiнах буде знаходиться швентар для проведення пар: 
невелик моделi лiтакiв, моделi окремих частин лггаюв, пiдручники 
та iнше.

Рисунок 5.1 -  Планування 
номерiв 1-го рiвня 1л-86

Рисунок 5.3 -  Функцюнальне 
зонування 1-го рiвня 1л-86

Рисунок 5.2 -  Планування 
номерiв 2-го рiвня 1л-86

Рисунок 5.4 -  Функцюнальне 
зонування 2-го рiвня 1л-86 
(жовтими стрiлками показано 
напрям руху мешканщв)
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Другий piBeHb (рис. 5.4) матиме невеличку кухню (жовтий), 
1дальню (л^овий), гостьову (зелений) та двi спальш (синiй). Наяв- 
шсть гостьово'1 дозволить мешканцям приймати гостей не лише 
у день, а я на шч. Тобто два 1л-86 вмщатимуть в себе 6 номерiв на 
12 викладачiв.

Площа кожного номеру мае вдд 125 до 143 м2. Загальна площа 
проектно'1 частини одного л1гака -  420,1 м2.

Airbus А380 досить великий за площею лггак, тому може легко 
вмiстити в себе 11 житлових блоюв. Перший рiвень (рис. 6.1) налЬ 
чуватиме два VIP-блоки, велику зону для загального вддпочинку 
та чотири номери для гостей, яю розташовуватимуться В турбшах 
лiтака. Кожен VIP-блок розрахований на проживання 4-х студенев 
та мае чотири юмнати (одна юмната на одного студента), свiй 
коридор, кухню та санвузол з окремим туалетом. Площа такого 
блоку приблизно займатиме вдд 90 до 95 м2. Загальна площа 1-го 
рiвню, яка розрахована на проживання 8 людей, -  380,6 м2.

Рисунок 6.1 -  Функщональне зонування 1го р1вня Airbus А380
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Рисунок 6.2 -  Функцюнальне зонування 2-го p iB ^ Airbus А380

Рисунок 6.3 -  Функцюнальне зонування 3-го piвня Airbus А380
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Другий р1вень (рис. 6.2) матиме чотири блоки, де в двох блоках 
проживатимуть 6 студенпв, а в шших двох блоках 5. У двох блоках 
буде три юмнати (одна юмната на двох студент1в), власний коридор, 
кухня та санвузол (в двох блоках туалет окремий). 1нш1 два блоки 
в1др1знятимуться лише наявшстю двох юмнат, де будуть проживати 
дв1 i три людини. Кожен блок мае в1д 73 до 88,3 м2. Другий р1вень 
розрахований на проживання 22 студента та мае проектну площу 
414,07 м2.

Третш рiвень (рис. 6.3) також налiчуватиме чотири блоки, але 
юльюсть проживаючих вiдрiзнятиметься вiд другого рiвня. Три 
блоки матимуть такий самий набiр примiщень, як i на другому рiвнi. 
Один блок -  двi кiмнати на два студента, кухню, санвузол та власний 
коридор (передпоюй). Площа кожного блоку розтягуеться в̂ д, 55 до 
79 м2. Загальна площа рiвню, яка розрахована на 20 студенпв, -  
346,81 м2.

ВИСНОВКИ
Адаптивне повторне використання призводить до створення 

ушкальних проектш, якi ефективно знижують кiлькiсть викорис
тання нових матерiалiв, що несе економiчну, екологiчну та соцiальну 
користь5.

У випадку з непридатними до профгльно! експлуатаци лiтакiв, 
перепрофiлювання та повторне використання приведе до змен- 
шення негативного навантаження на екологш навколишнього сере- 
довища, а також розширить туристичну сферу життя, привертаючи 
увагу споживачiв, як один з новггшх гiлок розвитку туризму в кра'шь6

Обранi лггаки Airbus А380 та два 1л-86, за запропонованим 
проектом, будуть перепрофгльоваш т д  гуртожитки ЛА НАУ, що 
значно вплине на юльюсть абiтурiентiв, яю хотiтимуть там прожи
вати, осюльки нинi бiльшiсть абiтурiентiв обирае ЗВО саме за крите- 
рiем наявност комфортних умов проживання.

5 Чадович О.О. Сохранение или снос? Компромисс / О.О. Чадович. -  С. 13.
6 Олшник О.П., Розналевич Ю.О. Використання списаних лиагав умовах реконструк- 

Ц11 туристично! частини мкта. Теорiя та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: НАУ, 2020. 
Вип. 20. С. 98-105.
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В Airbus А380 розташовуватиметься гуртожиток для студенИв. 
BiH налiчуватиме м кц я  для 52-х студенев. Матиме 11 блоюв, 
з яких 2 VIP-блоки, 1 блок для загального в^дпочинку студенев 
та 8 звичайних блоюв, а також 4 номери для гостей, яю знахо- 
дитимуться в турбiнах лггака. В загальному буде 29 житлових 
юмнат, 10 кухонь та санвузлiв. Загальна площа гуртожитку -  
1 414,48 м2.

Два 1л-86 шдуть для мiнi-гуртожиткiв для викладачiв юль- 
кiстю в 12 людей. В загальному лггаки матимуть 6 двоповерхових 
номерiв та 4 комори, що знаходитимуться в турбiнах, для зберйання 
навчального iнвентаря, який необхiдний для викладачiв. В таких 
мiнi-гуртожитках буде 12 житлових юмнат, 6 кухонь, 6 !далень, 
6 гостьових, 6 санвузлiв та примiщень передпокою. Загальна площа 
двох гуртожитюв -  820,2 м2.

Широкi фюзеляжi, повноцiннi за висотою палуби фюзеляжiв 
дозволяють зробити перебування людей комфортним та зручним. 
Друге життя лггаюв не лише зберiгаe природу та кторичну цiннiсть, 
а й дае можливiсть розвивати архiтектуру ЗВО в незвичайних 
умовах.
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