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ОСОБЛИВОСТ1 ДИЗАЙНУ 1НТЕР'0Р1В 
ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ 
(ГУРТОЖИТКИ ДЛЯ ПРАЦ1ВНИК1В)

Мета до^дження полягае у виявленн особливостей дизайну 
ттер'еру гуртожитнв та розробка дизайну ттер'еру гуртожитку 
для робт нинв. У вiдповiдностi до поставленоi мети використано 
комплекс до^дницьких методик синергетичний i теоретичний 
пiдхiд, аналiз та порiвняння аналогiв втчизняного та закордонного 
досвiду, систематизаця планувальних рш ень житлового простору 
гуртожитнв, що дозволило видыити найбыьш важливi особливостi 
дизайну iнтер’ерiв для тимчасового проживаня. Використання вказа- 
ного комплексу до^дницьких методик сприяло отриманню власних 
результатiв. Наукова новизна. обумовлена згiдно поставлених завдань 
та засобами ix виршення, зокрема, в областi комплексного дослi- 
дження сучасного стану гуртожиттв, свтових стратегш розвитку 
дизайну з врахуванням глобальних щлей сталого розвитку.

Висновки. Створення дизайну iнтер’ерiв сучасного житла для 
тимчасового проживання е досить важливим в наш час. Можливкть 
визначення принцитв та закономiрностей утворення просторо- 
во-предметного середовища в контекстi концепцп сталого розвитку, 
виявлення загальних взаемозв’язнв  мiж людиною, навколиштм серед- 
овищем та ншими структурно-функцюнальними наповнюваними 
компонентами, я н  використовуються в дизайн середовища дають 
тдстави вважати, що Ы застосування сприятиме забезпеченню 
комфортних умов життедiяльностi людини. Планування простору, 
створене на основi засад сталого розвитку являеться правильним
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шляхом до ращонального використання та збереження ресурав. 
Подальш1 досл1дження можлив1 зор1ентоват на спрямування на 
формування основ середовищезнавства -  як наукового тдЕрунтя для 
розвитку твайронменталктики та сталогорозвитку.

Ключовi слова: гуртожиток, тимчасове житло, сталийрозвиток, 
дизайн ттер’ера.
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FEATURES OF INTERIOR DESIGN FOR TEMPORARY 
ACCOMMODATION (DORMITORIES FOR EMPLOYEES)

The purpose of the study is to identify the features of the interior design 
of dormitories and to develop the interior design of the dormitory for 
workers. In accordance with the set goal, a set of research methods used 
synergetic and theoretical approach, analysis and comparison of analogues 
of domestic and foreign experience, systematization of planning decisions of 
living space of dormitories, which allowed to highlight the most important 
features o f interior design for temporary living. contributed to obtaining 
their own results. Scientific novelty. due to the tasks and means of solving 
them, in particular, in the field of comprehensive study of the current state of 
dormitories, global design strategies, taking into account the global goals of 
sustainable development.

Conclusions. Designing the interior of a modern home for temporary 
residence is very important nowadays. The ability to determine the principles 
and patterns of spatial-objective environment in the context of the concept 
of sustainable development, identify common relationships between man, 
the environment and other structural and functional filling components 
used in environmental design give reason to believe that their use will 
contribute to comfortable conditions human life. Spatial planning based on 
the principles of sustainable development is the right way to the rational use
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and conservation of resources. Further research is possible focused on the 
formation of the foundations of environmental science -  as a scientific basis 
for the development of environmental studies and sustainable development.

Key words: dormitory, temporary housing, sustainable development, 
interior design.

ВСТУП
Специфша та особливост гуртожитюв полягае в i'x pi3H0MamTTi 

функцш закладених цих об'ектах. Гуртожитки е одночасно житло- 
вими та громадськими будiвлями, що обумовлюе особливост 
в формуваннi iнтер'ерiв для цих об’екпв.

1нтер'ерний простiр можна визначити як архиектурне середо- 
вище, що заповнюе арxiтектурну оболонку (будДвлю) та взаемодiе 
з розмiщеними в ньому масами (предметним наповненням)1.

Загальний гiдний комфорт внутрiшнього простору гуртожитюв 
е штегруючим поняттям. Та включае еколопчний, функцiональний 
та естетичний рiвень комфорту середовища будь-якого з примщень 
гуртожитку. Рiвень екологiчного комфорту в штер'ерах досягаеться, 
в основному, завдяки застосуванням системам iнженерного забез- 
печення: вентиляцiя та кондицiювання повiтря, централiзоване 
видалення пилу, опалення.

Одним з важливих компонентiв для створення мiкроклiмату 
будь-якого з примщень е рiвень освiтленостi -  шсолящя, це опромь 
нення сонячними променями та природне освгтлення примiщень).

Функщональний комфорт головним чином забезпечуеться 
оптимальним набором меблiв та устаткування. Одним з головних 
активних к о м п о н ен т  у формуванш iнтер'ерiв багатьох примiщень 
гуртожитюв е мебль

Таким чином, штер'ер будь-якого примiщення гуртожитку 
повинен бути еколопчним, функцiональним та естетичним.

Побудову композици гуртожитку починають з схеми штер'еру 
ваш  будiвлi з видменням основних найбiльшиx груп примiщень, 1

1 Основи дизайну штер’еру : навч. поаб. / О.П. Олшник, В.Г. Чернявський, Л.Р. Гна- 
тюк. -  К. : НАУ, 2011. -  228 с.
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таких як громадських та житлових. ВагомЗть i розвиток Tie'i або 
шшо! групи мають визначити прийоми колiрних рш ень i характер 
!х оздоблення.

Продумуеться вибiр основних декоративних прийомiв i засобiв, 
враховуеться розподiл декоративно-xудожнix елеменпв, схема 
освттлення i особливостi оздоблення великих або багатофункщо- 
нальних примщень.

У багатоповерxовiй спорудi гуртожитка побудова схеми свтт- 
лово! i колiрноi композици iнтер'еру вирiшуеться особливим чином. 
Спершу визначаються основнi вузловi елементи споруди по поверхах 
i по вертикаль До цього взноситься, як правило, холи на поверхах, 
вестибюл^ втгалеш, якi визначають сво!м оздобленням, кольором 
i устаткуванням основну композицш поверху по горизонталi.

Оскiльки житловi зони в гуртожитках -  примщення iзольованi, 
!х фарбування може бути рiзним.

Основна мета створення штер'еру -  забезпечити вiдповiдну 
функцiональнiсть меблювання, яка проектуеться безпосередньо 
пов'язаного iз зручнiстю i художньою виразнiстю штер'еру та 
комфортабельшстю примiщень. Функцiональнi вимоги визнача
ються за основним призначенням примщень i тими головними 
процесами, яю в них вЗбуваються. Залежно функщональних вимог 
пiдбираються тип меблiв i прийоми !х розташування в примщеннь 1

1. Сучасш напрямки в дизайш  iHTep'epiB гуртожиткiв
Особливостi формування та втiлення арxiтектурно-xудожнix 

сучасних рш ень екстер'ерiв та iнтер'ерiв гуртожиткiв вЗповЗають 
рiзним пiдxодам, шляхам та напрямам створення образу сучасного 
закладу тимчасового проживання з урахуванням специфЗи архитек
турного об'екта як громадського будинку для пращвниюв. Кожен 
«елемент» будiвлi представляе собою тiльки теоретичний принцип 
з вЗповЗним вибором засобiв та методiв архттектурно-художньо! 
виразностi.

Сучасними дослЗниками виявлено низку закономiрностей 
у використанш засобiв виразностi з метою створення псиxофiзiоло- 
гiчного та емоцiйного комфорту у таких елементах архитектурного
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просторового середовища: екстер'еру та штер'еру (зонування, 
умеблювання, пiдбiр обладнання, колiрне вирiшення примщень, 
оформлення творами мистецтва, тканини, озеленення). 2; 3

Сучаснi напрямки в дизайш iнтер'eрiв в УкраМ представлен 
принципами:

-  функцiональностi;
-  екологiчностi;
-  зручност (врахуванням цiльового призначення примщення, 

вiку та антропометричних характеристик);
-  технолопчностр
-  мiнiмалiстичностi;
-  безпечностр
-  естетичностi.
Архiтектурно-художнiй образ гуртожитка може бути запози- 

чений, наприклад, в штерпретащях iз запропонованих варiантiв 
образiв: европейський, тематичний, нетрадицiйний, еклектичний, 
еколопчний.

2. Особливостi функцiонального зонування примщ ень
Об'eмно-просторовi i гармонiйнi колiрнi рiшення, правильно 

знайденi пропорцп примщень е необхiдними складовими штер'еру, 
який враховуе реальш потреби проживаючих. В а  цi функцп можуть 
бути використаш у гуртожитку, тому визначальним у рш енш  
iнтер'еру е доцiльне функщональне зонування внутрiшнього прос
тору проживання.

Зона прийому !жъ Простiр для харчування -  мшце для в^починку, 
а також зiбрання колективом, або невеликими трупами. Примщення 
одночасного тимчасового перебування велико! илькост людей.

Житлова зона. Спальна юмната, мiсце для в^дпочинку, а також 
примщення тривалого перебування. Використовуеться для в^ддо- 
чинку, сну, проведення дозвмля. 2 3

2 Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, 
программных средств и среды / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко -  М. : Логос, 2001. -  356 с.

3 Джилл М. Гармония цвета в дизайне интерьера. -  М. : АСТ, 2005. -  160 с.
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Рисунок 1.1 -  Приклади штер’ер1в зони харчування

Рисунок 1.2 -  Житлов1 юмнати

3. Композицш ш  засоби
М1ж образним задумом, що icHye в уяв1 та конкретним 

1нтер'ером -  диcтанцiя величезного розмiрy. Засоби композицп, 
якими оперуе дизайнер при створеннГ певного стилю, подГляються 
на двГ групи засобГв композицп.

Першу можна охарактеризувати як художню, ii термГни прийшли 
з живопису i скульптури. Це таю поняття, як ритм, рима, гармошя, 
едшсть, баланс, акцент т.п.

Друга група понять -  техшчна -  влилась в дизайн з галузГ 
техшки, конструювання i будГвництва. Так, до технГчних понять 
вГдносяться перспектива, масштаб, пропорцп. КомпозицГя 
«тримае» простГр Гнтер'еру, органГзовуе його i пГдпорядковуе 
законам композицп.
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Пропорцш -  сшвв1дношення частин ц1лого м1ж собою4. Це 
основа, на якш будуеться вся композиц1я. Пропорци найб1льш 
повно виражають уявлення людей про гармонш.

Асиметр1я поеднуе i розпод1ляе елементи композици так, що ось 
чи плосюсть симетрп вiдсутня повнiстю. В такий композици дуже 
важлива зорова рГвновага всГх частин по м аа  та кольору.

Ритм -  це рГвномГрне чергування елементГв, несвГдоме або орга- 
нГзоване. У дизайнГ ритм застосовують як засГб для виразностГ, 
щоб додати Гнтер'еру бГльшо! емоцшноств визначити досить чГткий 
порядок сприйняття або, навпаки, «зламати» одноманггшсть сухГсть 
i монотоннГсть простору, добавити життя Гнтер'еру.

Гармошя i еднГсть -  це найголовшшГ композицГйнГ елементи, 
завдяки яким правильно пов'язаш та розташоваш елементи сприй- 
маються як один. Примщення гуртожитку -  це едине щле, единий 
художнГй об'ект, який об'еднуе всГ елементи i основи дизайну.

Виявляючи центр композици, потрГ6но пiдкреслити саме тГ 
елементи та його частини, якг виражають основну Глию iнтер'еру. 
Як правило, центр знаходиться всередиш зали, наприклад, в зо н  
очiкування часто використовують яскравi декоративнi елементи, 
стенди або особливо декоровану велику колону для позначення 
центру. Центр композици може бути зсунений за допомогою Гншого 
контрастного об'екту.

Акцент -  це центр простору, або уае! композици, фокус, на 
якому зосереджуеться увага. Цей центр повинен бути помвгний 
в^разу  ж, при входГ в примщення; це те мшце, яке в^разу  
привертае до себе увагу.

Баланс дае в^чуття спокою i закшченоси композицй. Добре 
збалансований вигляд -  це правильне рiшення для розташування 
кожного об'екту iнтер'еру в залежносп вГд його вiзуальноl ваги. 
ЛШя, форма, колГр  i текстура допомагають змiнювати вагу i розмГр 
об'екта штер'еру, тобто той простГр , який вш займае.

Центр композици -  це головне, тому в а  шшГ елементи повиннГ 
мати спрямованiсть, тяжшня до нього по розташуванню, по ритму

4 Словник шшомовних слГв / Уклад. : Л.В. Музичко, Л.М. Шкарапута, С.В. Морозов. -  
К. : Наук. думка, 2019. -  787 с.
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деталей або по асиметричност композицп. Введення головного 
композицшного елементу i пiдпорядкування шших частин йому 
пiдсилюe внутрiшнiй зв'язок частин мiж собою i шдвищуе загальну 
виразнiсть.

Всi композицiйнi засоби: ритм, симетрiя, асиметрiя, динамiка 
або статика, контраст, нюанс, акцент е вГддзеркалення властивостей 
дизайну iнтер'еру. Будь-яка форма складаеться не з випадкового 
скупчення окремих незалежних частин i елеменив, а е гармонiйно 
структурним в сво'ш едностi i мае певний порядок в побудовь

4. Композицш ш  засоби
Колiр е тим засобом, який особливо сильно впливае на естетичну 

виразшсть iнтер'ерiв. Саме колiр дае перше враження про штер'ер, 
впливае на загальне сприйняття розмiру i форми примiщення.5

Кольорове вирш ення iнтер'ерiв мае серйозний вплив на 
психiчне i загальне фiзичне людини. Головне у кольоровому 
дизайн  примiщень -  створення максимально комфортного сере- 
довища. Гармонiйне кольорове вирш ення примiщень пiдвищуе 
зосередженiсть та загальну увагу, впливае на емоцiйний стан та 
формуе естетичний смак.

Необхгдно вiдповiдно враховувати залежшсть кольорового 
рiшення вiд призначення примщення та впливу часового поясу 
даного середовища на людину.

5. Вимоги щодо освiтлення примiщень
1снуе взаемозалежнiсть мiж станом здоров'я проживаючих та 

станом освiтленостi середовища перебування. Штучне освгтлення 
гуртожиткiв мае велике значення для створення комфортних умов 
для проживання.

Хол е примщенням, куди люди потрапляють з умов природ
ного свила. Яскраве освiтлення (200 люкс) дозволить очам звик- 
нути до штучного освгглення. Стандартний рiвень освггленоси 
прилеглих зон складае 100 люкс, але при необхгдноси вш може бути

5 Агостон Ж.М. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. -  М. : Техниче
ская естетика, 1982. -  184 с.
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збмьшений. Важливою умовою при цьому е використання висо- 
кого рiвня передачi кольору (мш. Ra 80). Внаслiдок освiтлення тран- 
зитних зон як правило, залишаеться постiйно включеним, спожи- 
вання енергп можуть зменшити датчики денного свiтла та руху6. 
Простiр для харчування -  освплення повинне створювати гостинну 
i розслаблюючу атмосферу та водночас, тдтримувати комфорту 
процесiв яю вiдбуваються. Унаслiдок високо! активностi, вимоги до 
освпленоси простору для харчування вддповддають 200 люкс. Необ- 
хддно рiвномiрне освiтлення лiнiйними або асиметричними свпиль- 
никами, як правило, вмонтованими в стелю.

Житлова кiмната для одночасно е i спальнею i мшцем поведення 
вiльного часу. Отже вдд правильно! схеми освплення в такш багато- 
функщонально! за використанням зош напряму залежить загальне 
самопочуття людини, !! психологiчний настрiй i стан нервово! 
системи. В денний час, коли наповнена сонячним свилом юмната 
е жвавою, а ввечерi м'яке свило сприяе б!л.ьш спокiйнiй, затишнш 
атмосферi.

Головне правило, якого слдд дотримуватися при застосуваннi 
штучного освплення -  це наявнiсть максимально рiвномiрно розсп 
яного м'якого свiтла по всьому примщенню. У кiмнатi не мае бути 
рiзкого, занадто яскравого освплення та наявних темних купв -  
допускаються виключно плавнi свiтловi переходи в примiщеннi.

У юмнаи для проживання двох людей розмщення освилю- 
вальних пристро!в мае бути загальним та зональним, в залежност 
вiд потреби використання. Наприклад, коли один сидить за ноут
буком, а другий спить, свило над столом не повинно заважати 
повнощнному вддпочинку.

Рекомендуеться оргашзувати в юмнаи «периметральне» осви- 
лення за допомогою свплодюдних свiтильникiв, якi монтуються по 
периметру стел^ що створюють м'яке, розаяне, заповнююче свiтло. 
Таке освплення iдеально використовувати для маленько! юмнати, 
для того щоб вiзуально зб^ьш ити простiр.

6 Державнi Буд1вельш Норми Укра'ши. Природне i штучне освилення: ДБН В.2.5-28 -  
2018. -  [Чинний в ^  01-03-19] -  К. : Мшбуд Укра!ни -  2006.
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6. Прийоми формування дизайну iwrep'epiB
Сучасними дизайнерами внесено ряд значущих коректив до 

звичних проектш за рекомендащями проектування основних 
елемент1в гуртожитк1в в1дпов1дно до архггектурно -  художн1х прин- 
цитв , психологи сприйняття та особливостей процеав, як1 вДдбува- 
ються в будДвлях гуртожитк1в:

-  екстер'ер -  вид1лення нижньо! частини будинку, створення 
акцент1в головних вх1дних груп, кольорове i композиц1йне 
р1шення фасадних елементiв вДдповДдно до обраного образу 
гуртожитку.

-  сходи -  компонування бОьшо! частини сходового маршу 
вДдповДдно до антропометричних характеристик.

-  колiрне рiшення примщень -  виявлений ряд гармонiйних 
колiрних поеднань для оформлення досить великих площин 
стiн, -  у свгглих, використання пастельних кольорiв (рiзних за 
свилом чи тоном); оздоблення невеликих елеменпв оформ
лення -  з використанням яскравих кольорiв, рiзних за наси- 
ченiстю та тоном.

Прийоми формування дизайну iнтер'ерiв:
-  гнучке макрозонування примiщень (перегородки та елементи, 

що трансформуються), використання -  мшрозонування 
примiщень: у просторовому середовищi та в горизонтально 
i вертикальнiй площинах, також в площинi стiн, тдлоги, 
з обов'язковим урахуванням особливостей сприйняття та 
усвДдомлення й головних антропометричних характеристик. 
B d цi види мшрозонування мають здiйснюватися для вияв- 
лення та визначення рiзних функцiональних зон в юмнатах 
будiвлi.

-  стушнь колiрноl так звано! «насиченостi» у великих площинах 
меблiв, елементах меблiв, що трансформуються, та в фурш- 
турi для меблiв.

-  види устаткування та форми меблiв, зокрема, столiв, якi 
можна застосовувати в рiзних компонувальних варiацiях:

-  модульш, багатофункцiональнi меблi,
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-  мебл1, що трансформуються,
-  тканини -  сл1д анал1зувати наявний асортимент, кольорову 

гаму, вподобання та визначити основш види фурнГтури i стиль 
текстилю який буде використано в оздобленш примщення.

-  озеленення -  квiтковi композицГ! слiд обирати, виходячи 
з рГзних примГщень, кольорового i формотворчого вирГшення 
елементГв декоративного оформлення.

Таким чином, теоретичш принципи та прийоми оформлення 
(формування) Гнтер'ерГв у сучасному дизайн гуртожиткГв штерпо- 
льованГ на елементи архГтектурно-художнього оформлення за допо- 
могою використання необхГдних засобГв виразность

7. Перспективнi напрямки розвитку дизайну
просторово-предметного середовища в KOHTeKCTi
нових технологш та вимог сталого розвитку
На даний час просторово-предметне середовище життедГяль- 

ностГ людини трактуеться як цЫсна цГлГсна структура внутрш- 
нього та навколишного простору. Просторово-предметне середо
вище -  розглядаеться як сукупшсть природних та штучно створених 
людиною просторГв з !х предметним наповнення, яке знаходяться 
у взаемодГ! з людиною. Воно включае в себе: природш, техногенш, 
виробничГ, екологГчнГ, ппешчш i соцГокультурнГ елементи.

Дизайнерське дослГдження та проектування дизайну зазвичай 
розглядають в широкому сощокультурному контекстГ форму
вання щлкного середовища в загальнш системГ «людина-середо- 
вище», а також програм та систем його оргашзацГ!. Даний шдхГд, 
вимагае розгляду даного об'екта розробки як елемента складно! 
моделГ дГяльностГ людини в рамках щлшного соцГосистемного 
середовища.

Людина стала суспГльною особистГстю, яка здатна планомГрно 
i цГлеспрямовано дГяти та формувати предметний оточуючий свГт, 
кардинально змГнюючи довкГлля, свое життя та власну сутшсть. 
И розвиток i культура взаемозв'язюв з оточуючим навколишнГм 
свГтом зумовлювалися завдяки процесам розвитку науки та техшки,
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матер1ально1 та духовно! культури, процесу формування ц1д!сного 
единого сощосистемного середовища. Промислова революц1я, яка 
в1дбулася в к1нц1 XVIII -  початку XX ст. та науково-техшчна рево- 
люц1я друго! половини ХХ ст. слугували основою науково-техшч- 
ного i соц1ального стр1мкому прогресу людства. Напрацювання 
в галузях фiзики i xiMii, молекулярно! бюлоги, шформацшних i нано- 
технологiй надали змогу людству проникнути у найменшi структури 
живого органiзму та його генетичну пам'ять, розвиток у створенш 
безв^ходних технологiй, широкому вiдкриттi нових видiв енергй та 
шаленому розвитку комп'ютерно! технiки.

Для дизайну середовища головними е таю концепти та стратеги 
його розвитку:

-  застосування в проектнш дiяльностi «позитивних» урбоеко- 
лопчних, архiтектуробудiвельних, конструктивних та техно- 
лопчних рiшень середовища на пiдгрунтi сталого розвитку. 
Концепцiя «сталого розвитку» свггово! спiльноти була запро- 
понована в 1987 рощ як споаб забезпечення виживання 
людства Комiсiею ООН з питань довюлля та розвитку. У сво!й 
доповiдi наше спiльне майбутне, комiсiя визначила сталий 
розвиток як розвиток, що «передбачае потреби нишшнього 
поколiння без обмеження потенцiалу наступного поколiння 
для задоволення сво!х потреб»;

-  використання та застосування «природних» форм, «зимових 
садiв», залучення елеметав «зовнiшнього» ландшафту в оздо- 
бленш iнтер'ерiв житлового i громадського середовища;

-  методiв прогнозування та комплексна ощнка можливих нега- 
тивних насладив дизайнерсько! дiяльностi на сферу навко- 
лишнього середовища;

-  створення дизайнерського продукту з використанням 
ресурсо- та енергозбершаючих, нешюдливих i максимально 
безвiдходних технологiй виробництва;

-  використання традицшних та новiтнiх екологiчно безпечних 
матерiалiв;

-  економiя природно! сировини завдяки методу зниженню 
матерiаломiстко стi;
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-  дизайн предмет1в з максимально ефективним матер1ало- 
вмштом;

-  широке застосування в предметному наповненш середовища 
матер1ал1в паперово-целюлозного виробництва;

-  дизайн предмет1в з рацюнальним, економним використання 
енергоресурав при !х експлуатаци та транспортуванн1;

-  проектування об'ект1в з б1льш тривалим термшом 1хньо! 
служби, з урахуванням можливост1 наступно! утил1зацй, 
можливост1 розпод1лу, в1докремлення та вторинного вико
ристання сировинних матер1ал1в з м1н1мальною шкодою 
та загрозою для екологи, тобто застосовувати концепц1ю 
дизайну «в1д колиски -  до колиски» (Cradle-to-Cradle, 
скор. C2C);

-  ц1леспрямовашсть i рацюнальшсть при створенн1 нових 
дизайн-продукт1в у виборi конструктивних, будiвельниx 
i оздоблювальних матерiалiв;

-  використання та застосування принцишв бiодизайну як одного 
з головних iз екологiчниx напрямiв проектно! дiяльностi;

-  баланс концепцiй мiж багато- i одноразового використання 
дизайнерського продукту;

-  охорона, збереження i в^творення природного середовища 
як головно! умови життeдiяльностi людини;

-  використання прийомiв перетiкання, переходу природного 
середовища в штучне i навпаки;

-  застосування при наповненш предметного дизайну та дизайн 
середовища поеднання нових, моловикористовуваних 
аромату i акустики, коли джерелом для проектних образу 
виступае аромат чи звук;

-  урахування особливостей природних та клiматичниx чинниюв 
регюну експлуатаци конкретно об'екта;

-  урахування «життевого циклу продукту» в процеа створення 
формування та розвитку дизайнерських продукив та послуг;

-  формування, розвиток та шдтримка еколопчно! культури, 
органiчного способу життя за допомогою розроблених засобiв 
i продуктГв дизайнерсько! дГяльностГ;
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-  тдвищ ення р1вня якост1 життя людини в контекст1 основних 
засад антропоекологп та сталого розвитку, формуванш комп- 
лексних ц тс н и х  соц1окультурних ситуац1й та збалансованого 
зваженого середовища життед1яльност1 людини;

-  забезпечення людиш повноц1нного психолог1чного комфорту 
та повноцшного естетичного освоення та використання 
навколишнього середовища, зважаючи на шдив1дуальш 
потреби i запити кожно! особистост1;

-  кожна дизайнерська розробка чи ^дея просторово-пред- 
метного середовища повинна забезпечуватися системною 
шформацп про еколопчну i соцiально-економiчну оцiнку 
сощальних та можливостей економiчних ресурсiв на засадах 
сталого розвитку.

-  усв^домлення континууму навколишього простору, соцюс- 
фери як самооргашзовано! та саморегульовано! планетно! 
системи з 'll компонентами та складовими довюлля, склад- 
ними зв'язками i взаемовпливами та процесами;

-  утвердження та стоновлення антропоцентрично! спрямова- 
ностi дизайну як головно! всеосяжно! мети проектно! та диза- 
йнерсько! дiяльностi по формуванню збалансованого врiвно- 
важеного просторово-предметного середовища;

-  людина -  визначальний оргашзатор соцiосистемного сере
довища, носiй соцюкультурних традицiй та звича!в основний 
виконавець у ж  можливих функцiонально-технологiчних 
процесiв;

-  об'ект дизайну треба розглядати як елемент складно! едино! 
системи дiяльностi людини в рамках соцюсистемного сере
довища та аналiз його просторово-часових особливостей;

-  дизайн в щлому як дiяльнiсть вносить в свою структуру таю 
структурш елементи: суб'ект (дизайнер, споживач), об'ект 
(готовий дизайнерський продукт), ситуацшний стан (людина 
та предмети яю оточують, !х взаемодiя та взаемозв'язок, 
умови для дiяльностi), середовище та iншi;

-  врахування взаемозв'язкiв та взаемозалежностей процесiв мiж 
природними, соцiальними, iнформацiйними, технологiчними
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та шшими компонентами довюлля в рази тдвищуе яюсть та 
ефектившсть розвитку та д1яльносп сформовано! системи;

-  збереження та в1дновлення природного середовища матерГ- 
ального i 1нформац1йного ресурсу вже сформованого простору 
сприяе сталiй реалГзаци процесiв життeдiяльностi людини, 
як бюсощально! iстоти, вiдтворення и генетично! програми, 
стабГльному бiотичному росту та сощального розвитку.

-  створення умов для бюлопчно! адаптацГГ, сощально! та 
просторово! адаптацГГ людини, людини в просторово-пред- 
метному середовищГ;

-  використання в середовищГ максимально природних компо
н е н т  ландшафтного дизайну та застосування нерозривностГ 
!х природно- екологГчних зв'язкГв мГж ними;

-  використання «природного» способу генерування форм та 
образГв створення, варГативностГ та рГзноманГття прийомГв 
i використання засобГв !х формотворення;

-  широке та повноцГйне використання властивостей та можли- 
востей ландшафтних засобГв формування середовища для 
забезпечення рГзноманГття предметних форм та вГдтГнкГв його 
образного змкту;

БезперервнГ глобалГзацГйнГ процеси, стрГмкий розвиток науки, 
матерГально! та духовно! культури, дизайну та його новий рГвень 
шформацшного забезпечення виконують основну важливу 
функцГю для методолопчного орГентиру в процесГ вибору шдходГв 
i методГв реалГзаци поставлених системних задач. Створення 
дизайнерського продукту носить ттерацшний характер, отже при 
його здшсненш необхГдне застосування послГдовного уточнення 
рш ень, прийнятих на найбГльш раннГх стадГях проектування 
та на основГ аналГзу отримуваних конкретизованих попереднГх 
рш ень. У свою чергу ГтерацГйний характер проектування чГтко 
вимагае багатоварГантностГ проектних рш ень. Особливу роль 
при цьому вщ грае загальна визначена система обмежень, вони 
визначаються Гндикаторами загального стану довюлля, держстан- 
дартами, дефГцитнГстю матерГалГв та Гх обмеженГстю, загальними
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конструктивними рГшеннями, Гснуючими можливостями техноло- 
г1ями виготовлення.

ВИСНОВКИ
«Перший крок» до формування середовища гуртожитку -  форму- 

вання його загального арх1тектурно-художнього образу. Джерелами 
можуть слугувати анал1з i проведення паралелей м1ж архГтектур- 
ними стилями, образами природи, тощо.

Характерними особливостями для створення дизайну штереру 
гуртожитку для пращвниюв е :

-  гнучюсть, «вiдкритiсть» композицГ!, що дае можливють 
розширення, змГни i реоргашзащй надалГ.

-  кожний житловий осередок для пращвниюв мае мати 
виразний просторовий вигляд, вирГшений в рамках задано! 
проектно! Где!. Все частГше ця Гдея зводиться до втГлення 
органГзацГ! зручного, комфортного житла для пращвниюв, 
створення «домашньо!» обстановки.

-  на першому план  видГлення i збереження малого особи- 
стого простору кожного проживаючого, що вГдповГдае його 
штересам, потребам та створюе осередок його перебу- 
вання. Поеднання конструкторських рГшень Г творчо! думки, 
процес перетворення примГщення, з метою додати йому 
неповторний вигляд, що тдкреслюе кращГ сторони та умГло 
приховуе його недолГки, завдяки чому створюеться в ньому 
атмосфера комфорту та вГдповГдшсть прямому призначенню. 
Розроблення планувальних рГшень юмнат на основГ аналГзу 
багатоманГгно!' дГяльностГ проживаючого з метою створення 
найбГльш сприятливих умов для вГдпочинку та сну.

Основним перспективним напрямком розвитку дизайну просто- 
рово-предметного середовища в контекстГ нових стрГмко розвива- 
ючих технологш Г вимог сталого розвитку. Можливють визначення 
принципГв та закономГрностей утворення просторово-предметного 
середовища в контекстГ концепцГ! сталого розвитку, виявлення 
загальних взаемозв'язюв мГж людиною, навколишнГм середовищем
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та шшими структурно-функцюнальними наповнювальними
компонентами, яю використовуються в дизайнi середовища дають 
шдстави вважати, що i'x застосування сприятиме забезпеченню 
комфортних умов життeдiяльностi людини. Подальшi дослiдження 
можливi зорieнтованi на спрямування на формування основ середо- 
вищезнавства -  як наукового тдтрунтя для розвитку швайрон-мен- 
талiстики та сталого розвитку.
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