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 Валентин Балагур 
Науковий керівник – асист. Жаворонкова М.І. 

 
Художнє ковальство: минуле і сьогодення 

 
     Ковальство – одне з найважливіших ремесел матеріальної 
культури, має свою багатовікову історію. Починаючи з 
найдавніших часів воно було майже єдиним джерелом 
виробництва основних знарядь праці та інструментів. З огляду 
на важливість і велику питому вагу ковальства в суспільно-
політичному і культурному житті народу, правильне розуміння 
його виробничо-соціальної структури має велике значення для 
вивчення продуктивних сил і виробничих відносин, рівня 
розвитку загальної культури народу. 
     Особливої уваги заслуговує сільське ковальство. В кожному 
селі край дороги стояла кузня, де коваль кував плуги, підкови, 
коси і багато інших потрібних в господарстві залізних речей. 
Нелегке ремесло переходило переважно від батька до сина. 
Передавали не тільки інструменти обладнання і кузню, а й 
професійні секрети: технологію виробництва, техніку обробки 
металу, окремі ремісничі тонкощі. Щоб стати добрим ковалем, 
учні навчалися не в одного, а у двох, трьох майстрів, 
переймаючи в кожного його секрети. Класицизм проникає в 
Україну з деяким запізненням. У кінці XVІІІ – першій половині 
XIX ст. активізується будівнича діяльність, пов'язана з 
розширенням номенклатури будинків, великий об’єм 
будівництва сприяє розповсюдженню типового будівництва. 
Кузня на селі звичайно була місцем зібрання чоловіків, 
своєрідним клубом. Ковальський промисел на Україні існував 
аж до середини ХХ століття [2, с.9]. 
     За час свого існування професія коваля ручного кування 
зазнала істотних змін. Скоротилась частка ручної праці. 
Використання газових печей та механічних молотів істотно 
полегшили роботу коваля. В сучасних ковальсько-пресових 
цехах застосовуються засоби виробництва, які виключають 
важку ручну працю на таких роботах, як посадка і видача 
металу із нагрівальної печі, подання заготовки набойок 
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кувальної машини, маніпуляції при куванні під молотом і 
пресом, управління молотом вільного кування. Поруч з цим 
високохудожні ковані вироби виготовляються, як і раніше, з 
використанням ручного молотка, кліщів, ковадла і горна. 
     У загальному обсязі художніх виробів з металу значну 
частину продукції становлять настінні прикраси, виконані 
техніками карбування та гальванопластики, що нерідко 
поєднуються з протравлюванням. Для кращих зразків 
карбованих настінних прикрас характерне романтичне, 
піднесене звучання, вдале композиційне рішення, технічна 
довершеність. З кожним роком збільшується кількість майстрів, 
що працюють з металом, помітно зростає рівень їх художньої 
майстерності. Саме зараз осередком розвитку сучасного 
художнього ковальства є північна Буковина, Косівщина та 
Львівщина. Зокрема, на території північної Буковини 
знаходяться два заклади з підготовки таких спеціалістів. Це 
Вижницький коледж декоративно-прикладного мистецтва ім. 
В.Ю. Шкрібляка та факультет «Декоративно-прикладного 
мистецтва» Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. 
     Професія коваля на сьогоднішній день модна серед юнаків, 
адже хлопці завжди любили працювати з металом, а здобуті в 
процесі навчання знання та вміння допомагають отримати 
непоганий матеріальний стимул для розвитку творчості. 
 

Список літератури 
 
1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В. Декоративно-прикладне     
    мистецтво. Львів. Світ, 1993.–С.89-94. 
2. Археологія Української РСР — К. Наук, думка, 1971, т. 2,—409 с. 
3. Боньковська С. М. Ковальство на Україні (ХІХ початок ХХ ст.). –    
    К.: Наукова думка, 2003. – 184 с. 
5. Будзан А. Ф. Українські народні скрині: Матеріали з    
   етнографії та мистецтвознавства.– К.: Наук, думка, 1975, с. 112—117. 
6. Гвоздьова К. Життя за плином всесвіту / / Ковальська майстерня. –   
   2006. – № 1. – С. 79 –82. 
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Андрій Гандабура, Василь Кишканик 
Науковий керівник – асист. Сумарюк О.В. 

 
Сучасний стан проектування і будівництва 
багатофункціональних дорожніх покриттів  
з ультрависокоміцним бетоном в Європі  

 
    Ультрависокоміцні бетони (УВМБ) – одне з останніх 
досягнень в області технології бетону, що характеризується 
високою міцністю на стиск та стійкістю до агресивних 
середовищ. В умовах виготовлення технологічно складних 
конструкцій застосування литих сумішей з міцністю, яка 
перевищує міцність звичайного бетону  до 10 разів, доцільне в 
сучасній будівельній промисловості. Нове покоління УВМБ 
забезпечує використання аморфних нанорозмірних пуцоланових 
частинок [1, 2] з розмірами менше 100 нм. Нанодіоксид кремнію 
дозволяє сформувати більш щільну структуру упаковки і кращі 
фізико-механічні властивості. 
    Бетонні покриття в дорожньому будівництві 
використовуються, коли потрібно досягнути високого рівня 
несучої здатності й довговічності для дорожніх покриттів.  В 
останні роки термін служби та експлуатаційні властивості 
дорожніх покриттів зменшуються внаслідок збільшення обсягу 
перевезень. Для того, щоб прийняти технологічне рішення, 
необхідно розробити інноваційні та економічно ефективні 
методи реабілітації покриттів, які б відповідали сучасним 
потребам завантаження та довговічності. 
   У США асфальтні або бетоні дороги, які потребують 
реабілітації, покривають шаром звичайного бетону від 15 до 25 
см, в останньому поколінні з високою або навіть ультрависокою 
міцністю. Через високу міцність на стиск, УВМБ близько 150 
МПа при стисненні та разом зі сталевими волокнами від 15 до 
35 МПа при вигині, завдяки щільності мікроструктури міцних 
шарів товщиною навіть менше ніж 15 см, показують достатню 
несучу спроможність.  
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    Для того, щоб створити покриття  достатнього навантаження, 
високого рівня зчеплення і низького рівня шуму, було 
розроблено конструктивне рішення покриття. 
    Технологія «whitetopping» – відновлення зношеного 
дорожнього покриття шаром УВМБ. Цей шар складається з 
верхнього шару з товщиною від 10 до 20 мм, який приєднаний 
до базового шару з товщиною від 100 до 130 мм. Існуючий шар 
старого покриття залишається на місці і використовується як 
хороша основа. Ця технологія дозволяє сформувати спеціальну 
текстуру поверхні, що значно зменшує шум  – аж до 5 дБ . 
    Висновок: Завадою широкому використанню таких 
комплексів в об’ємному будівництві є висока вартість та 
стабільність хімічного складу наповнювачів українського 
виробництва в бетонній суміші. Водночас, використання таких 
сумішей в конструкційних елементах спеціального будівництва, 
підсиленні існуючих  конструкцій, які працюють в умовах 
екстремального стиску та агресивного середовища, мають 
широкі перспективи розвитку в Україні. 
 

Список літератури 
 
1.Korpa A., Reinhard T.: Ultra high performance cement-based composites 
with advanced properties containing nanoscale pozzolans. Proc. of the 
Second International Symposium on Ultra high  performance concrete, 
Kassel, Germany, March 05-07, 2008, pp. 391-400. 2. P. J. Chupas, M. F. 
Ciraolo, J. C. Hanson, C. P. Grey, J. Am. Chem. Soc., 123, (2001), 1694. 
 
2.Ramezanianpour M., Moravej Jahromi M., Elmaili R.: Mechanical 
properties and durability of concrete incorporating nanosilica. Proc. of the 8 
th International Symposium on Utilization of High- Strength and High-
Performance Concrete, Japan, 2008, pp. 252-256. 
 
3.Fehling, E.; Schmidt, M.; Teichmann, T.; Bunje, K.: Entwicklung, 
Dauerhaftigkeit und Berechnung Ultra-Hochfester Betone (UHPC); 
Forschungsbericht an die DFG, Schriftenreihe Baustoffe und Massivbau, 
Heft 1, kassel university press, Kassel, 2005. 
 
 

 



  9

Марія Долга  
Науковий  керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Історичний шлях та архітектурні особливості  наукової 
бібліотеки Чернівецького національного університету 

імені Ю. Федьковича 
     Бібліотека Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича була заснованана у 1850 році за ініціативою 
відомого громадського діяча Міхая Зотта як Крайова бібліотека. 
4 жовтня 1875 р.  році бібліотека була передана університету, 
який тоді носив ім’я Франца Йосифа. Тривалий час бібліотека 
розміщалась у корпусі університету за адресою 
вул. Університетська, 28.  
     Існуюча споруда наукової бібліотеки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича  будувалась 
протягом 1937–1956 рр., архітектор Л.Сіліон. Під будівництво 
було відведено площу 3431 м2. 24 жовтня 1938 р. було освячено 
і закладено перший камінь у фундамент будівлі з пам’ятним 
листом до майбутніх поколінь. На території загальною площею 
1715 м2 проектом було передбачено розміщення: читацької зали 
на 150 місць, великої конференц-зали, друкарні, палітурної 
майстерні, книгосховища, на зберігання 1 млн примірників. На 
початок вересня 1939 р. зведені стіни та накритий дах. Роботи з 
оздоблення не були завершені через брак коштів. Будівництво 
було заморожено на час ІІ Світової війни і завершено 20 липня 
1956 року. У листопаді 1956 р. бібліотека почала функціонувати 
у новому приміщенні (вул. Лесі Українки, 23). Станом на той 
час, бібліотека займала 3-тє місце у колишньому СРСР за 
кількістю одиниць зберігання. 
     Наукова бібліотека розташована в самому центрі міста на 
перехресті вулиць лесі Українки, Михайла Драгоманова та 
Київської. Територія ділянки має транзитний проїзд і межує з 
корпусом Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (колишній 
корпус природничого факультету Чернівецького університету). 
Будівля має Т-подібну форму, що складається з двох корпусів: 
3-поверхового головного корпусу та 7-поверхового 
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книгосховища. Архітектор задумував оформлення споруди 
нової бібліотеки у  стилі ар-деко, який був популярний у той час 
не лише в Бухаресті, а й в усьому світі. В архітектурі споруди 
простежується вплив споруди  юридичного факультету в 
Бухаресті, який є частиною університету Бухареста (архітектор 
П. Антонеску). 
     Головний фасад оздоблений  портиком з 4-ма колонами 
(терастиль) та балконом над головним входом. Колони 
квадратного січення нагадують коринфський ордер. Капітель 
оздоблена «бібліотечним» елементом декору – розкритою 
книгою. Фронтон оздоблений  декоративною ліпниною глобус, 
книга, колосся пшениці у стилі радянського реалізму. Декор 
будівлі також доповняють елементи із зображенням сонця на  
бокових фасадах бібліотеки (колосся, напівсонце, аркуш 
паперу). Оброблена  ділянка стіни між дверною коробкою та 
стелею  заповнена декоративним  рельєфом. Балкон над входом 
прикрашають перила з геометричним  малюнком.  

Головним комунікативним вузлом споруди є вестибюль, 
розташований на головній планувальній осі споруди, він 
оздоблений декоративними елементами і барельєфними 
портретами видатних діячів.  

 Ліворуч від вестибюля, в стороні від центральної осі, є 
парадні сходи на другий поверх, де розташовані: читацький зал, 
зал каталогів, науково-методичний відділ, читацький зал 
електронної інформації, читацький зал відділу рідкісних та 
цінних книг, читацький зал наукової літератури. На першому 
поверсі, праворуч від основної осі, знаходяться: гардероб та 
блок адмінприміщень. На першому поверсі також знаходяться  
читацький зал періодичних видань,  «Австрійська бібліотека».  
На другому поверсі розташовані: читацький зал навчальної 
літератури, зал каталогів, науково-методичний відділ, читацький 
зал електронної інформації, зал відділу рідкісних та цінних книг 
та наукової літератури.  

Список літератури 
1. ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівці 2002 р.  стор.18-20. 
2.  Інтернет-ресурси фотографій бібліотеки: 
2.1.  http://library.chnu.edu.ua/index (дата посилання 10.12.2016 р.)  
2.2.  http://wikimapia.org/15000194/uk (дата посилання 12.12.2016 р.) 



  11

Ярослав Єрушев, Полюга Сергій 
Науковий керівник – асист. Сумарюк О.В. 

 
Особливості формування ультрависокоміцних 

бетонних композитів з додаванням 
поліфункціональних наномодифікаторів 

 
    Протягом останнього десятиріччя у світі спостерігається 
тенденція зростання випуску та застосування бетону з 
підвищеними показниками міцності. В умовах виготовлення 
технологічно складних конструкцій зі стійкістю до агресивних 
середовищ застосування литих сумішей з міцністю, яка 
перевищує міцність звичайного бетону  до 10 разів, доцільне в 
сучасній будівельній промисловості. Отримання литих бетонних 
сумішей високої однорідності, життєздатності та високоміцних 
бетонів на їхній основі неможливе без використання 
поліфункціональних модифікаторів (ПФМ), найефективнішими 
з яких є комплекси на основі суперпластифікаторів (СП) та 
високодисперсних добавок типу мікрокремнезему. 
    Однак завадою широкому використанню таких комплексів в 
об’ємному будівництві є висока вартість та стабільність 
хімічного складу наповнювачів українського виробництва в 
бетонній суміші. Водночас використання таких сумішей у 
конструкційних елементах спеціального будівництва, підсиленні 
існуючих бетонних конструкцій, які працюють в умовах 
екстремального стиску та агресивного середовища, мають 
широкі перспективи розвитку в Україні. 
    Новим конкурентоздатним наноматеріалом для створення 
високоефективних конструкцій може бути ультрависокоміцний 
бетон (УВМБ). Перша робота над розробкою 
ультрависокоміцного бетону  почалася в сімдесятих роках – у 
Сполучених Штатах [1].  Високоміцний бетон уперше  
використаний 1997 року в розширенні атомної електростанції 
Cattenom у Франції. 
    Ультрависокоміцний бетон  є особливо структурно щільним 
композитом з межею міцності при стисненні від 150 Н / мм², що 
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відповідає класу міцності С140/150.  Межа міцності при розтягу 
УВМБ зі сталевими волокнами може становити до 15 Н / мм, 
межа міцності при вигині до 50 Н / мм.  
    УВМБ – високотехнологічний матеріал, який дозволяє 
створювати особливо легкі, точні і дуже стійкі до корозії 
конструкції з бетону.  
    Висока міцність досягається перш за все тим, що зменшення 
пористості затверділого цементного каменю пропорційно 
збільшенню щільності упаковки зерен, а також долученням 
нанокремнезему. Зменшення відношення води до в’яжучої 
речовини нижче теоретично необхідного від 0,2 до 0,3 спонукає 
гідрати заповнювати структуру пор, вміст яких значно 
знижується в мікроструктурі затверділого цементного каменю. 
    Висновок: Аналіз матеріалів міжнародних симпозіумів [2] 
показує широкі можливості реалізації УВМБ у конструкційних 
елементах будівель і споруд, але недостатнє практичне 
застосування. Незважаючи на наявність за кордоном широких 
досліджень [4], фізико-механічних характеристик ультра- 
високоміцного бетону, актуальна проблема практичного його 
застосування в будівельній промисловості.  
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Ігор Корчистий 

 Науковий керівник — доц. Коротун І.В. 
 

Зміст вислову Міса ван дер Рое — «Істина у склі» 
 
     Скло – у ряді з залізобетонним каркасом стало основою 
«місівської» універсальної мови, за допомогою якої він 
створював свою архітектуру. Кажучи словами Міса, – 
«переносив у простір волю епохи». 
     Навіть непрофесійна більшість знає Людвіга як автора 
Німецького павільйону в Барселоні, принаймні  за допомогою 
афоризму – «Бог у деталях». Головним питанням, яке 
хвилювало Міса, було: у чому ж задача архітектури? Одразу 
після початку першої світової ван дер Рое відкриває своє бюро 
та починає особисті вишукування істини. 
     Міс поступово ставав яскравим представником модернізму та 
мріяв знайти засоби універсального висловлення в архітектурі. 
«Я фактично затятий противник ідеї , що специфіка споруди 
повинна мати індивідуальний характер, – скоріше характер 
повинен бути універсальним», – писав Міс. І універсальним 
архітектурним рішенням для конструктиву вигадав проект 
«скляного хмарочоса» [1].   
     Отже, у споруди є «кістки» – каркас та «шкіра», наприклад, 
скло. Якщо кістки, знаходитимуться під шкірою, то не буде 
потреби використовувати окремі віконні конструкції. 
Прийшовши до такого висновку, Міс легким рухом руки 
намалював вежу із суцільним заскленням. Саме з цього моменту 
він почав розвивати ідею максимального поєднання споруди з 
оточуючим її середовищем. 
     Сталь та скло – палітра художника – стає дедалі 
лаконічнішою. Проте «універсальність» саме це і має на увазі – 
ніяких надмірностей та прикрас. «Чим менше, тим більше» – це 
ще одна знаменита формула Міса [2].   
До речі, найпрекрасніше, що, з точки зору ван дер Рое,     
доступне людині, – це природа. І саме тому скляні стіни 
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стирають межу між людиною та природою, людиною та 
космосом. Це наріжний камінь «місівської» філософії. 
     Скло у творчості Міса відіграє неабияку роль, воно 
допомагає споруді розчинятися в навколишньому ландшафті. На 
думку ван дер Рое, саме так і повинно співвідноситись людське 
та найпрекрасніше: проникати та доповнювати один одного, 
зберігаючи при цьому свою початкову сутність. «Природа 
повинна жити своїм особистим життям, нам не варто 
порушувати її фарбами своїх споруд, але ми повинні прагнути 
до того, щоб надати природі, спорудам та людям вищої єдності. 
Коли ви дивитесь на пейзаж скрізь скляні стіни, він набуває 
більш глибокого значення, ніж в тому випадку, коли ви 
споглядаєте його, перебуваючи поза будівлею»,  – саме так 
архітектор пояснював свою точку зору [3]. 
     Американський період кар'єри Міс ван дер Рое асоціюється з 
численними хмарочосами. Він проектував для Чикаго і Нью-
Йорка, створюючи впізнавані сьогодні образи міст. Але нехай 
зовнішня простота будівель не вводить вас в оману. Це ілюзія, 
яка зажадала чимало функціональних поступок і використання 
складних конструктивних рішень.   
     Міс ван дер Рое – справжній геній свого часу, якого шанують 
у всьому світі. Він став основоположником такого 
архітектурного стилю, як мінімалізм. А його роботи породили в 
США цілу архітектурну течію, відому як «стиль Міса». На 
батьківщині Міса ван дер Рое, в Аахені, є вулиця, названа на 
його честь. Навіть це доводить, наскільки шанованою людиною 
він був. 
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                                            Наталія Лагутіна  
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Вілла Савой: переваги та недоліки геніального твору 

маестро Ле Корбюзьє 
      
     Вілла Савой (Villa Savoye) – заміський будинок у паризькому 
передмісті Пуассі, спроектований Ле Корбюзьє для 
промисловця Пьера Савой в 1929-30 рр. Цей новаторський 
проект часто наводиться теоретиками архітектури як приклад, 
який прекрасно ілюструє «п'ять відправних точок архітектури» 
Ле Корбюзьє. 
     Житлове приміщення піднято над рівнем ґрунту на ряд 
бетонних опор. Завдяки цьому нижній ярус будівлі здається 
природним продовженням саду. 
     Абсолютно плоский дах, який може використовуватися як 
солярій, спортмайданчик, басейн або сад. 
     «Вільний план» - відкритий внутрішній простір, не 
захаращений перегородками і несучими конструкціями. 
     Горизонтальні вікна, які сприяють кращому освітленню і 
вентиляції. 
     У віллі Савой чітко втілилися такі прийоми модерністської 
архітектури, як позбавлені декору геометричні форми, білі 
гладкі фасади (з якими контрастує поліхромний інтер'єр), 
використання внутрішнього каркаса. Всі ці причини сприяли 
тому, що будівля стала своєрідним маніфестом архітектури 
«інтернаціонального стилю». 
     Та навіть у такого творіння є свої недоліки. В рамках проекту 
вілла мала бути триповерховою. Хоча замовники Савуа були 
заможніми, але й для них кошторис був завищеним. Тому 
архітектор прибрав верхній поверх і замінив його на терасу. 
     Власники залишили віллу Савой, змучені боротьбою з 
протіканням стін. Їхній будинок переживав постійні ремонти.  
     Історія будівлі в листах: 
     Мадам Савой писала у листі: «У холі капає зі стелі, над 
пандусом капає зі стелі, а стіна гаража повністю просякнута  
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водою. Більше того, у мене в ванній теж, як  раніше, капає зі 
стелі, і в погану погоду її заливає, бо вода б'є через світловий 
люк». 
     Ле Корбюзьє обіцяв усе виправити, однак нагадував своїй 
замовниці яке захоплення викликала вілла у публіки і 
архітектурних критиків: «Вам варто було б поставити в холі 
першого поверху столик, покласти на нього альбом і просити 
всякого гостя записувати там своє ім'я та адресу. Ось побачите, 
скільки цінних автографів ви зберете». 
     «Після численних вимог з мого боку Ви нарешті визнали, що 
жити в будинку, який Ви побудували в 1929 році, неможливе. 
Йдеться про Ваші зобов'язання, тому я не повинна брати на себе 
необхідні витрати. Будь ласка, негайно зробіть так, щоб у ньому 
можна було жити. Я щиро сподіваюся, що мені не доведеться 
вирішувати цю проблему через суд». 
     Ікона архітектури ХХ століття уникнув суду тільки з однієї 
причини – почалася друга світова війна, і сім'я Савой змушена 
була тікати з Парижа. Виняткова по своїй красі, «машина для 
життя» Ле Корбюзьє виявилася майже не придатна для 
проживання в ній. 
     Окрім вілли Савой, ще 11 житлових об'єктів увійшли до 
списку ЮНЕСКО. Найменший – хатина Ле Корбюзьє Cabanon в 
Кап-Мартен. З житлових будівель також потрапила вілла Ле 
Лак, побудована в Швейцарії для батьків архітектора. 
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Ірина Литвин  
Науковий керівник – доц. Коротун І. В. 

 
Філософія архітектури Фріденсрайха Гундертвассера:  

теорія, маніфести, протести 
 

     У відповідності зі своїми екологічними ідеями він намагався 
об'єднати будівлю і природу – у нього газони проникають у 
будинок, покривають дах, дерева і кущі ростуть на балконах і 
терасах. 
     Гундертвассер перетворює будівлі в яскраві декорації, надає 
їм казковий, іграшковий вигляд. Гундертвассер широко 
використовував биту керамічну плитку: робив з неї мозаїку, 
розфарбовував до цього рівну і сумну поверхню. Він також 
насаджував на будинки золоті або блакитні куполи-маківки, що 
порушують монотонність прямого даху, і обладнав в стінах ніші 
для дерев. 
     Гундертвассер нерідко згадує 3 шкіри, властиві нам: це 
власне шкіра, одяг і архітектура. Архітектор хотів, щоб людина 
була щаслива в своєму будинку, відчувала себе там затишно, як 
птах у гнізді. Свою архітектурну концепцію він виклав у безлічі 
маніфестів, звернень, протестів до влади і простим громадянам, 
втілив у безлічі проектів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• У 1953р. Гундертвассер «напав» на пряму лінію.  Він 

стверджував, що проведені по лінійці прямі лінії призводять до 

Рис. 2. Die дрітте Haut (Третя шкіра), 

Рис. 1.  "Дерева-
квартиронаймачі". 

1973 
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того, що люди хворіють, оскільки дані лінії невластиві природі і 
постійно піддають людей подразненням, до якого їх організм не 
підготовлений. У сучасному місті людина постійно відчуває 
образу прямою лінією. 

• Дерева-квартиронаймачі.  
     У 1974 році Гундертвассер розробив і здійснив одну зі своїх 
найбільш захоплюючих задумів, висадивши 12 дерев-
квартиронаймач у вікна будинку на Віа Манцони.  

• Віконний диктат і віконні права.  
     Згідно з  його переконаннями, кожен мешканець будинку має 
право на зміну навколишнього середовища, в межах якого 
мешкає, включаючи зміну квартири і зовнішнього вигляду 
будівлі на відстані висунутої з вікна руки. 

• Нехай усе заросте (1980). 
     У цьому маніфесті Гундертвасеер заявляв, що потрібно 
заохочувати зростання рослинності на стінах. Оскільки від 
цього можна отримати користь: очищення повітря, зелень буде 
утримувати пил, який потім змиється дощем, знизиться рівень 
шуму, поліпшиться клімат. 

• Доктор архітектури (1990). 
     Гундертвассер називав себе доктором архітектури, тобто 
лікарем, що лікує хворе зодчество.  
     Фріденсрайх Гундертвассер зробив великий внесок у світову 
архітектуру. Вона задихалась під бетонним одноманіттям 
функціоналізму та сірою байдужістю бруталізму. Гундертвассер 
вдихнув в архітектуру життя, надав їй різноманіття та барв. 
Міста ожили під його пензлем. Дерева стали людськими 
співмешканцями і започаткували новий зелений рух. Завдяки 
Фріденсрайху Гундертвассеру архітектура стала на правильний 
шлях розвитку. 

 
Список літератури 

 
1. Рис. 1., 2./http://us8.campaign-archive1.com/(дата звернення до 

джерела - 28.12.2016). 
2. Теорія.Маніфести.Протести/http://www.hundertwasser.ru/referen

ce/pages/manifestos-chronology.htm( дата звернення до джерела 
– 28.12.2016) 



  19

Ольга Нагірняк 
Науковий керівник – асист. Жаворонкова М.І. 

 
Художнє ткацтво в контексті українського 

мистецтва 
     Ткацтво — один із найдавніших і найважливіших елементів 
національної культури українського народу. Воно належить до 
найбільш поширених видів господарської діяльності й 
народного мистецтва, має багатовікову історію і глибокі 
традиції. Воно виникло ще за неолітичної доби. Саме 
тоді  з'явилися перші примітивні верстати. Люди почали 
виробляти тканину з вовни, волокнуватих рослин, спочатку 
типу рогож, а потім дедалі більше вдосконалені. Згодом виникла 
потреба утепляти своє житло, що й привело до виготовлення 
килимів. Ними прикрашали ослони, столи, скрині, завішували 
стіни. Відбитки тканини зберігаються на глиняному посуді — як 
орнамент. 
     Імовірно, вовняна пряжа передувала конопляній, а тим 
більше лляній, оскільки відомо, що льон на східнослов’янських 
землях почали вирощувати значно пізніше коноплі — у III тис. 
до н. є. Обробка волокон і прядіння ниток з метою подальшого 
виготовлення тканин були одним з найважливіших домашніх 
занять кожної селянської родини. Пряли нитки вручну за 
допомогою веретена. Для підсилення обертання на нижній 
кінець веретена натягували круглі глиняні або кам’яні 
кружальця — пряслиця. 
     За функціональним призначенням тканини поділяються на 
три групи: для одягу, впорядкування житла, для натільного 
вбрання (сорочок і головних уборів, хусток тощо); сукна для 
поясного чоловічого (штанів волосінок); верхнього чоловічого 
та жіночого одягу (сердаків, мант, кабатів); тканини для сумок 
(бесаг, тайстр, дзьобеньок) тощо. Ткали й суцільні вироби для 
поясного жіночого вбрання (плахт, запасок, горбаток, фартухів) 
та доповнення до чоловічого і жіночого костюмів — пояси 
(крайки, попружки) та ін. 
     Традиції гуцульського ткання виявляються у творчості 
талановитих ткаль з багатьох гірських сіл, об’єднаних при 
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Косівському художньо-виробничому комбінаті. Тут масово 
тчуть розмаїті узорні ліжники, ліжникові накидки на крісла, 
верети, серветки, доріжки, рушники, крайки, тканини для 
святкового і сценічного вбрання. У них панують стрічкові 
композиції, основні мотиви — скосики, клинці, ромби, розети, 
хрестоподібні фігури та ін. У кольоровій гамі гуцульських 
тканин переважають насичені теплі барви (червона, оранжева, 
жовта) і підпорядковані їм чорна, зелена та ін. 
     Відроджується призабуте ткання «серпанкових» розріджених 
тканин, які в минулому на Поліссі використовували переважно 
для жіночих головних уборів — наміток. Виробництво тканин 
на підприємствах художніх промислів, особливо в останні 
десятиліття, супроводжується підвищенням продуктивності 
праці за рахунок механізації, стандартизації та звуження 
асортименту продукції. Це призводить до таких негативних 
явищ, як уніфікація, спрощення композицій, збіднення 
колориту, зниження художньої якості виробів.  
     На сьогодні працює багато народних майстрів і майстринь: 
Галина Стеблій, Забашта Галина, Барна Оля,  Шульга Зеновія, 
Захарчук Наталія, Луковська Ольга, Косів Роксоляна, Базак 
Марта, Словінська Анна.  
     Мистецтво ткацтва втілює в собі талант українського народу, 
його мудрість, розуміння краси і добра, його життєве 
світобачення та історію.  

            

              Ансамбль одягу «Берегиня»         Залавник «Мозайка» 
           Вижниця, 2015                          Вижниця, 2016 
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Артем Пасічник  
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
Архітектурні особливості «Будинку на водоспаді» 

Френка Ллойда Райта 
 
     «Будинок над водоспадом» був першим, в якому Райт 
застосував залізобетон як один із головних матеріалів 
будівництва. Основний принцип конструктивно - просторової 
архітектури цієї споруди полягає в тому, що перекриттями в 
ньому служать залізобетонні плити, які виступають з 
центрального масиву в різних напрямах і на різних рівнях. Ці 
залізобетонні консолі терас, повисли над водоспадом, 
справляють враження надзвичайно екзотичного архітектурного 
будови. 
 

         
 
    Рис.1. Зовнішній вигляд                      Рис. 2. План будівлі 
 
     Стіни будинку починалися від землі. Вони були поставлені 
на бетонну горизонтальну площадку, щось на кшталт низької 
платформи, і закінчувалися на рівні підвіконь другого поверху, а 
над ними, під широкими скатами даху, що має невеликий нахил, 
йшли ряди безперервних вікон, через які внутрішні приміщення 
розкривалися до зовнішнього простору. Таким чином, стіни 
стали своєрідними ширмами, оточуючими внутрішній простір.  
     Нижні поверхні виступів даху були плоскими і 
пофарбованими у світлий колір, щоб створити в цьому місці 
сяйво розсіяного світла, який робив верхні кімнати не 
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похмурими, а затишними. Звиси даху мали подвійне 
призначення, служачи, з одного боку, дахом і захистом стін 
будинку, з іншого – засобом освітлення приміщень другого 
поверху розсіяним і відбитим світлом, який проходив крізь 
спеціальні конструкції, так звані «прозорі ширми», що зайняли 
місце глухих стін. Завдяки їм з будь-якої точки приміщення 
відкривався захоплюючий вид на навколишні краси. 
     Перший поверх «Будинку над водоспадом» являє собою 
величезний зал, до якого примикають їдальня, кухня і 
передпокій. Загальна кімната, завдяки рясному скління та 
безлічі скляних дверей, пов’язана із зовнішнім простором терас, 
а сходами – зі струмком внизу. На другому поверсі розмістилися 
три спальні, кожна з яких має свій балкон. На третьому поверсі 
теж є спальня з балконом, звідси перехідний місток веде до 
будиночків для гостей, кімнатах прислуги і до гаражу.  
     Внутрішня фактура подібна зовнішньої, а штукатурка взагалі 
відсутня. В інтер’єрах дерев’яна обшивка місцями пом’якшує 
суворість кам’яних стін і залізобетону, засклення захищене від 
сонця завдяки встановленим над входами консольним козирків, 
місцями суцільним, місцями гратчастим. 
     За ескізами Райта виготовлені стільці, столи, лампи і навіть 
килими для вітальні. Гордістю архітектора був і камін: 
складений з каменів, вогнище оточували виступаючі прямо з 
підлоги величезні брили – натуральні, природні фрагменти тієї 
самої скелі, на якій стояв будинок. 
     Я вважаю, що архітектор гармонійно поєднав середовище із 
спорудою, застосував нестандартне мислення, нові 
конструктивні рішення та врахував людський масштаб. Саме ці 
фактори принесли йому всесвітню відомість. 

  
Список літератури 

 
1. Органічна архітектура/http://shnick.com.ua/ (дата звернення до 

джерела - 19.12.2016) 
2. Будинок над водоспадом/http://cikave.org.ua/ (дата звернення до 

джерела - 19.12.2016) 
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Дмитро Рихлюк  
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
Початок масового житлового будівництва в СРСР 

     Проблема масового житла в останні роки цікавить 
дослідників архітектури чимраз більше. І як пролонгований 
історичний етап (бум типового будівництва давно завершився, а 
левова частка жителів міст країн пострадянського простору 
продовжує жити саме в панельних будинках), і як соціальний 
феномен (типовий район — це не лише архітектура, але й певна 
парадигма людських стосунків). 
     Будинки перших масових серій були різної конструкції, але 
найбільш поширені з них  — вибудовані з великих панелей, їх 
проекти  вплинули на всі подальші експерименти в галузі 
заводського домобудівництва в СРСР. Такі будівлі не 
перевищували п’яти поверхів і не мали ліфтів. Панелі, розміром 
на всю стіну кімнати, вдалось зробити дуже тонкими, а 
перекриття — багатопустотними, задля зменшення їхньої ваги 
для перевезення та монтажу. Принциповим моментом було те, 
що панелі не виходили з площини фасадів і будинки не мали 
виступів – будь-яке пластичне різноманіття стало надзвичайно 
складним завданням. Для зручності монтажу вентиляція була 
тепер передбачена лише на кухнях та в санвузлах, оминаючи 
житлові кімнати. До перших архітекторів, які працювали над 
становленням масового житла з панелей та об’ємних блоків на 
території СРСР, можна віднести М.Ладовського, Г.Кузнєцова, 
В.Свєтлічного, Г.Потапова та ін. 
     Досвідчене виробництво панельних будинків було 
налагоджене до 1953 року. Панелі для зовнішніх стін масових 
серій (К-7 та ін.), створені після експериментальних  варіантів, 
випускалися з готовими під пофарбування (ззовні) і 
обклеювання шпалерами (всередині) поверхнями. Їх одразу 
привозили на будівництво і монтували з вікнами. В панелі були 
влаштовані трубопроводи системи опалення, вентиляційні 
канали, електропровід і так далі. Стики між панелями 
заповнювались цементним розчином або герметиками у вигляді  
спеціальних мастик, але це виявилось найслабшою частиною 
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конструкції, оскільки шви протікали та швидко втрачали 
теплоізоляційні властивості, хоча була і спроба врахувати в 
архітектурі цей момент ще в 1947 році в будинках на вул. 
Куусінєна в Москві, де архітекторами запроектовано лопатки, 
що закривали такі шви, а також створювали рельєфну поверхню 
фасадів. 
     Одно- і двокімнатні квартири — найбільш масові в перших 
серіях великопанельних будинків, — були односторонніми. В 
цьому випадку не можна було вивести кімнати на південну 
сторону, і глухі торці були напрямлені суворо по меридіану (до 
прикладу, будинки серії К-7, випробувані в московському 
кварталі №9 в Нових Черемушках, за авторством архітекторів 
Н.Остермана, С.Лященка, Г.Павлова). Далі були розроблені серії 
будинків для широтної орієнтації і стандартні торцеві секції із 
вікнами, а далі – з лоджіями. Але кутових секцій, щоб будівлі 
могли набути різноманітну форму в плані, в панельному 
будівництві довго не було, вони з'явилися лише в 1980-ті роки. 
Балкони в панельних будинках також з'явились не одразу і були 
спочатку виконані з опорами, що проходили до фундаменту. 
     На перший погляд, надмірна прозаїчність архітектурного 
завдання масового житла зіграла свою роль уже на стадії 
архітектурного утворення. В наші дні, при серйозному зростанні 
якості житлової архітектури в аспектах об’ємів, фасадів, 
матеріалів, якість життя, виражене, наприклад, у зручному 
плануванні квартир, зовсім не гарантується. Позиція 
архітекторів  — віддати „вільне планування“ на відкуп 
найнятому кінцевим споживачем дизайнеру, імпліцитно 
передбачає безсилля, творчу нездатність до проектування власне 
житла. Саме тому необхідно підняти величезні пласти досвіду 
XX сторіччя. 

Список літератури 
1. Т.Малинина «Массовое жилище как объект творчества. Роль 
социальной инженерии и художественных идей в проектировании 
жилой среды. Опыт XX и проблемы XXI века». – М.: БуксМАрт, 2015. 
2. Н.Былинкина, А.Иконникова, Л. Кириллова, Г.Орлова. Всеобщая 
история архитектуры в 12 томах. Том 12 (первая книга). – М.: Изд. – 
лит. по строительству, 1975. 
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Микола Цвильов  
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
М. Я. Гінзбург: Концептуальна архітектура житла 

"нового типу" першої половини ХХ століття 
 

     Гінзбург представив проект житлового будинку на 
товариське змагання СА - так званий "Комунальний будинок А-
1", 1927 р. У пояснювальній записці до проекту Гінзбург писав: 
"Комунальний будинок А-1" є досвідом створення нового типу 
житла, в якому укладено принцип поєднання цілком 
індивідуалізованих житлових приміщень з цілою низкою 
побутових функцій (їдальня, приміщення відпочинку, дитячий 
сад, ясла, пральня та ін .). 
     На відміну від багатьох інших архітекторів ХХ ст., що 
створювали скоростиглі проекти будинків "майбутнього", 
Гінзбург дуже обережно підходив до проблеми нового типу 
житла, вважаючи, що перш за все необхідно вивчення самого 
мінливого побуту радянських людей.  
     Комунальний будинок Гінзбурга складається з двох 
шестиповерхових житлових корпусів, з'єднаних на рівні 
верхнього поверху своєрідним шарніром у вигляді 
двоповерхового корпусу, де розміщені приміщення загального 
користування: їдальня, бібліотека-читальня, клуб і зал зборів. 
До першого поверху кожного з житлових корпусів прибудовані 
невеликі обсяги дитячих установ (дитячий садок і ясла). Плоска 
покрівля житлових і громадських корпусів відводиться для 
відпочинку. 
     Для зв'язку всередині житлових корпусів влаштовані 
наскрізні коридори, кожен з яких обслуговує два поверхи. 
Коридор висвітлюється з торців і через двосвітні кімнати 
житлових осередків. Сходові клітки з ліфтами пов'язують 
житлові поверхи з вулицею і громадськими приміщеннями. 
     Кожний житловий осередок комунального будинку, 
розташований у двох рівнях (висотою 2,6 м кожний), 
розчленований на три елементи – А, В і С. Елемент А – це 
розрахована на дві-чотири людини квартира, розташована в 
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нижньому рівні на всю ширину корпусу, із загальним 
приміщенням висотою 5,2 м. Елементи В і С – це невеликі 
кімнати на одну-дві людини, розташовані у верхньому рівні 
вздовж коридору. Ці елементи можуть бути або пов'язаними з А 
або абсолютно ізольованими. Різні комбінації цих трьох 
елементів дають можливість не тільки врахувати потреби сімей 
різного складу, але і виділити в самостійну квартиру або 
ізольовану кімнату частина житлового осередку при зміні 
сімейного стану окремих членів сім'ї. У проекті дано два 
варіанти поєднання елементів житлового осередку. У першому 
варіанті всі приміщення об'єднані внутрішніми сходами в єдину 
квартиру, а в другому варіанті осередок розбитий на три 
ізольовані частини. В обох варіантах житлові приміщення 
обладнані вбудованими стінними шафами.  
     У проекті комунального будинку Гінзбург прагнув виділити 
значну частину його обсягу для громадських приміщень і 
коридорів, фактично розробив економічну малометражну 
квартиру з раціональним плануванням, обладнану з 
урахуванням новітніх досягнень будівельної техніки того часу. 
Значний інтерес викликає і просторове рішення житлових 
осередків – поєднання звичайних і дворівневих (з антресолями) 
приміщень, причому дворівневу частину квартири Гінзбург 
розглядав "як резервуар повітря, як компенсацію за обмежені 
габарити інших приміщень". 
     Мойсей Якович Гінзбург у своїй творчості стає майстром 
нової художньої форми. Натхненний соціальним переворотом у 
країні, він шукає раціональні типи споруд, що відображають 
сучасний побут, що відповідають соціальним потребам 
радянського суспільства. Новатор у використанні технічних 
засобів в архітектурі, в застосуванні стандартних елементів. 
Продовжували роботу Гінзбурга, В. Владимиров, Г. Вегман,  
Г. Орлов, А. Пастернак та ін. 
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Микола Чобан  
Науковий керівник – доц. Коротун І.В. 

 
Архітектурні особливості району  

Манхеттен у Нью-Йорку 
 

     Назва Манхеттен походить від слова манна-хата, що на 
одному з алгонкинських мов означає «горбистий або малий 
острів». Вперше воно було відзначено в щоденнику Робера Жюе 
(фр. Robert Juet), офіцера на яхті «Півмісяць» 2 жовтня 1609 
року. 
     На карті 1610 року слово «Манна-хата» згадується двічі; 
індіанцями Манахата тут названо плем'я, що живе в гирлі річки, 
згодом названої Гудзоном. У 1625 році директор Вест-Індської 
Компанії Йоханнес де Лат (нід. Johannes de Laet) в своїй книзі 
«Новий Світ» назвав цю річку «Манахата»; у виданні 1630 року 
тієї ж книги він пише про острів Манхаттас. 
     До приходу європейців Манхеттен і правий берег Гудзона 
населяли індіанці делавари (ленапе) з групи алгонкинів. 
1626 року голландець Пітер Мінуїт придбав у індіанців 
Манхеттен за жменю біжутерії, вартістю 24 долари. З 
урахуванням інфляції сьогодні ця сума злегка зросла і 
еквівалентна приблизно 500-700 доларів США. Земля, на якій 
розташований Манхеттен, зараз коштує близько 49 мільярдів 
доларів. Непогані вкладення зробив житель Голландії. 
  Велика частина острова, за винятком історичної південної 
частини Нижнього Манхеттена (Грінвіч-Віллідж), забудована по 
прямокутному плану. Уздовж острова йдуть проспекти - авеню 
(англ. Avenue), а поперек – вулиці ( «стріт») (англ. Street).  

 
     
 
 
 
 
 

  Рис.1 Манхеттен – загальний вигляд     Рис.2 Планувальна сітка 



  28

                                                                                   Манхеттена 
     На мою думку, наслідком такого планування є цікавий 
феномен, званий «Манхеттенське сонцестояння», або 
«Манхеттенхендж» (англ. Manhattanhenge), за аналогією зі 
Стоунхенджем. Це явище полягає в тому, що двічі на рік з 
вулиць міста можна спостерігати захід сонця за горизонт (в 
кінці травня і на початку липня) і двічі в рік - появу сонця з-за 
обрію на світанку (в січні і грудні). У 2006 році такими днями 
були 28 травня і 12 липня (захід), 11 січня і 2 грудня (світанок). 
     Офіційно місто ділиться на 12 громадських рад. Основними 
орієнтирами, що визначають неофіційний поділ острова на 
великі райони, є: П'ята Авеню, Центральний парк, 96-та вулиця, 
14-та вулиця. 
     Нью-йоркці по праву пишаються своїми "браунстоунами" – 
будинками, облицьованими коричневим піщаником.     
Піщаник уперше з'явився в 1840-ві роки на фасадах міських 
особняків, побудованих у неоготичному й італійському стилях, і 
згодом використовувався дуже широко. Тисячі "браунстоунів" 
побудовані на Манхеттені і в Брукліні, Через це один із критиків 
принизливо назвав його " шоколадним соусом ". І все ж 
найбільший вплив на архітектуру міста мала поява технологій 
XIX ст., а саме чавунних фасадів. 
     Манхеттен (округ Нью-Йорк) – це округ з найвищою 
щільністю населення в США - 25 850 чол / км², причому він є 
одним з найменших округів в США і займає площу 59,476 км². 
Населення на 2012 р. складає 1 619 090 людей. 
     Манхеттен – місце найбільшої концентрації хмарочосів і 
найбільший урбоцентр світу. 
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Павло Шепетовський  
Науковий керівник — доц. Коротун І.В. 

 
Замостя – перлина європейської архітектури 

 
     Старе місто Замостя вважається найточнішою реалізацією 
ідеї міста в стилі ренесансу. Місто розташоване в південно-
східній частині Польщі, з 1992 року є об'єктом Світової 
спадщини ЮНЕСКО. Завдяки географічному положенню, місто, 
від початку свого існування, об'єднувало представників різних 
народів, які проживали на його теренах або мандрували до 
інших частин Європи. Єднало воно також їх культури, сліди 
яких дотепер збереглися в архітектурі Старого міста у Замості. 
Фахівці та любителі мистецтва знаходять у ньому італійські, 
німецькі, українські, вірменські, єврейські та навіть грецькі 
впливи.  
     У місті було відведено райони для найчисленніших осадників 
– вірмен і євреїв. 
     Воно є прекрасним прикладом міста ХVI століття. У ті часи 
активно зміцнювалися стіни міст, і Замостя не було винятком. 
Тут було сім укріплень уздовж стін, які допомагали військовим 
захистити місто від загарбників. Ці стіни побудовані 12 метрів у 
висоту і 2,5 м у товщину. Тут було троє воріт, що надають 
доступ у місто, причому кожні з них володіли підйомним 
мостом.  
     Щоб оцінити гармонію площі, треба подивитися на неї з 
висоти пташиного польоту. Тільки зверху видно ідеальну 
симетрію міської забудови Старого міста. 
     Площа Великий ринок — центральна площа Старого міста. 
Має форму квадрата зі сторонами 100 на 100 метрів, від якого 
відходять вісім вулиць, які є продовження його сторін. 
По периметру квадрата розміщені житлові будинки зі 
склепінчастими галереями. Найцікавішими з них є п'ять 
будинків у стилі бароко на північній стороні площі праворуч від 
ратуші, які були побудовані в середині XVII століття. Вони 
прикрашені барельєфами та фризами. На Великому Ринку також 
знаходяться історичні будинки з підсіннями (приміщеннями у 
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нижній частині будинку, відкритими назовні й обмеженими з 
того боку стовпчиками чи колонами). Колись у нижніх частинах 
тих кам'яниць знаходилися крамниці та склади. Підсіння 
полегшували доступ до приміщень. Серед кам'яниць на 
Великому Ринку є і вірменські, п'ять з яких, крім підсінь, мають 
і аттики (горішні елементи будинку у вигляді оздобленої стінки, 
балюстради чи ряду стовпчиків, які загороджують дах). 
Кам'яниці з підсіннями знаходяться не лише на Великому 
Ринку, але і на вулицях, що розходяться від нього, та на 
Соляному Ринку. Це підкреслює торговельний характер 
давнього Замостя. 
     Планував місто і проектував його головні будівлі у XVI ст. 
італійський архітектор Бернардо Морандо з Падуї. Попри 
пізніші добудови та перебудови, Старе місто в Замості донині 
зберегло свою первинну просторову структуру. Його вулиці 
перетинаються під прямим кутом, ніби витворюючи шахівницю, 
визначаючи в  такий спосіб межі міських кварталів. Збереглися 
також три великі площі (Великий, Соляний та Водний ринки) та 
фортифікаційна мережа довкола міста. Територія Старого міста 
разом із цими розбудованими та модернізованими 
фортифікаціями займає площу близько 24 га, а своїм виглядом 
нагадує п'ятикутник розміром 600 м довжини на 400 м ширини. 
Ратуша рожевого кольору зі сходами незвичайної конструкції та 
з 52 метровою вежею дійсно вражає. До того ж вона 
розташована на північній стороні заморського Ринку, який сам 
по собі  є архітектурним шедевром.  
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