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Анотація 

На основі проведених наукових досліджень сформовано принципи архітектурно-планувальної організації 

будинків культури та дозвілля. Дотримання сформованих  принципів організації території закладів культури 

та дозвілля надасть можливість досягнути максимального комфорту для відвідувачів різних соціальних груп. 
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Abstract 

On the basis of the scientific researches the principles of architectural and planning organization of houses of 

culture and leisure were formed. Adherence to the established principles of organization of the territory of cultural 

institutions and leisure will allow to achieve maximum comfort for visitors of different social groups. 

Keywords: buildings of culture and leisure, principles, town planning norms, receptions, improvement of functional 

and planning space. 

 

Вступ  

Нові соціально-економічні умови розвитку міст в Україні характеризуються урбанізацією, стрім-

ким розростанням міських територій, збільшенням автотранспортних засобів. При цьому в організації 

території відсутня збалансованість та комплектність забудови, система культурно-побутового обслу-

говування є недосконалою. Особливо гостро стоїть проблема формування закладів дозвілля молоді, 

яка є найбільш активною соціальною групою суспільства. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до 

різноманітності та якості споруд, призначених задовольняти запити різних соціальних груп населення 

в сфері дозвілля [1-5]. 

На сьогодні практика проектування закладів культури та дозвілля характеризується одноманітніс-

тю об’ємно-планувальних рішень, недостатнім врахуванням соціальних та індивідуальних чинників 

молоді, а також обмеженою функціональністю окремих установ [6-9].  

Незважаючи на те, що заклади культури та дозвілля проектуються із розрахунку на кількість насе-

лення, через його концентрацію в центральній частині міста не всі охочі мають комфортні умови дос-

тупності [10-12]. Також дозвіллєві заклади в більшій кількості випадків розосередженні по території 

міста, що обумовлює доцільність впровадження актуальних об’ємно-планувальних рішень з елемен-

тами трансформативності та будівництва багатофункціональних комплексів в ущільненій структурі 

населеного пункту. 

Метою роботи є формування основних принципи архітектурно-планувальної організації будинків 

культури та дозвілля.. 

 
Результати дослідження 

Різноманітність функцій Будинків культури та дозвілля є основною причиною їх складної архітек-

турно-планувальної структури. Усе частіше сучасна практика будівництва культурних центрів не 

відповідає наявній нормативній базі. Відсутня будь-яка нормативна документація для проектування 

багатофункціональних центрів дозвілля, на рівні закордонних.  Наявна нормативна база є або застарі-



  

лою, або містить суперечності. Тож актуальним є пошук пропозицій для удосконалення функціона-

льно-планувального простору закладів культури та дозвілля, які б задовольняли вимоги сучасного 

суспільства. 

При аналізі організації містобудівних факторів в науковій роботі розроблено алгоритм для визна-

чення розташування ділянки під будівництво, враховуючи діючі містобудівні норми: 

1) визначення меж адміністративно-територіального поділу міста (райони, мікрорайони, кварта-

ли); 

2) виявлення розвитку інфраструктури міста (мають бути враховані такі складові: транспорт, 

зв’язок, освіта, соціальне та культурне забезпечення); 

3) виявлення промислових і комунально-складських зон та їх санітарно-захисних зон; 

4) аналіз розвитку дорожньо-транспортної і маршрутно-транспортної системи міста; 

5) визначення щільності житлової забудови, розрахунок потенційної відвідуваності будівлі; 

6) виявлення потенційних ділянок для розміщення об’єкта та їх аналіз; 

7) розробка перед проектних рішень на основі аналізу розміщення: інженерно-геологічні та інже-

нерно-геодезичні вишукування, визначення техніко-економічних показників тощо; виявлення та ана-

ліз підходящих варіантів; 

8) фінальна стадія: розробка проектних пропозицій (узгодження завдання, аналіз доцільності буді-

вництва об’єкту, варіантне вирішення проекту, проектування). 

Організація благоустрою території: 

При проектуванні закладів культури та дозвілля особливої уваги вимагає організація благоустрою 

території [13-15]. Встановлено основні принципи та прийоми організації:  

1) пішохідного маршруту:  

 зручна та приваблива для перехожих архітектурно-планувальна організація парку; 

 проектування маршруту з урахуванням зручності та привабливості; 

 пішохідна та зорова доступність до усіх об’єктів інфраструктури;  

2) зелених насаджень: 

 врахування архітектурно-художніх властивостей зелених насаджень;  

 вибір рослин залежно від природно-кліматичних умов та екологічної ситуації регіону; 

 попереднє вивчення стану існуючих насаджень;  

3) інноваційних технологій та матеріалів:  

 використання альтернативних джерел енергії;  

 використання новітніх технологій та матеріалів;  

 застосування сучасних інженерних систем теплопостачання, водопостачання та водові-

дведення, вентиляції та кондиціювання, електропостачання, зовнішнього освітлення та 

сигналізації і зв’язку;  

4) ландшафтного освітлення:  

 забезпечення зорового сприйняття та оптимальної орієнтації у вечірню пору доби;  

 використання сучасних технологій для економії енергопостачання,  

 привабливе оформлення об’єктів вуличного освітлення,  

 зручне розташування об’єктів освітлення, враховуючи функціональність зонування ді-

лянки.  

Організація благоустрою для людей з обмеженими можливостями:  

1) використання спеціальних інженерних конструкцій: пандус, ліфт, підйомник, тактильна плитка 

для безпечного руху людей з обмеженнями по зору;  

2) забезпечення малими архітектурними формами, на прикладі закордонного досвіду: лавками, ди-

тячі гойдалки, спортивні тренажери;  

3) насадження спеціальних рослин із гострим запахом на перетинах шляхів: бузок, фіалка, скімія 

та ін. 

В результаті дотримання запропонованих принципів організації території закладів культури та до-

звілля буде досягнуто максимального комфорту для відвідувачів різних соціальних груп. 

Для організації багатогранної мережі закладів дозвілля в табл. 2.3 пропонуються принципи їх фо-

рмування, враховуючи містобудівні та функціональні вимоги: 

Фактори архітектурно-планувальної організації: 

Архітектурно-планувальний фактор:  



  

 визначення основ і додаткових функцій для розширення можливостей будівлі; 

 застосування архітектурно-просторових трансформацій;  

 оптимізація архітектурно-планувальних рішень; 

 об’єднання культурно-освітніх та спортивних напрямків методом архітектурно-

просторової трансформації. 

Екологічний фактор:  

 використання методів «зеленої архітектури», тобто природного ландшафту;  

 збереження природного потенціалу території; застосування екологічно чистих матеріа-

лів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. 

Містобудівний фактор: 

 оптимальне розміщення в структурі міста;  

 благоустрій території;  

 розробка генерального плану. 

Економічний фактор:  

 розробка проекту з урахуванням подальшого отримання прибутку;  

 мінімалізація затрат при експлуатації;  

 врахування усіх факторів задля максимальної відвідуваності. 

 

Висновки 

Встановлено, що сформовані принципи архітектурно-планувальної організації будинків культури 

та дозвілля нададуть можливість досягнути максимального комфорту для відвідувачів різних соціа-

льних груп. 
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