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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

В останні роки архітектори постійно прагнуть до створення 
соціально-активного середовища міста, яке б могло в найбільш ефективно 
задовольнити потреби людини. З цим пов’язані тенденції гуманізації 
архітектурного середовища, що має на меті досягнення функціонального та 
емоційного комфорту споживача міського та житлового середовища. Завдяки 
організації межового простору в житловому середовищі в деякій мірі 
вирішується питання оптимального сприйняття масивних предметних форм в 
містах, завдяки створення перехідної зручної за масштабом для людини зони.

Протягом історичного формування міських територій 
простежується прагнення створення відкритих просторів, які по своєму 
масштабу були зручні для сприйняття людиною.

Велика кількість параметрів архітектурного середовища 
визначається нормативними документами, проте цього не досить для 
створення гармонічного житлового середовища, «дружнього» до людини. 
Архітектурно-планувальна організація житлового середовища активно 
впливає на сусідські відносини. Вона може сприяти покращенню спілкування 
різних соціальних груп чи навпаки обмежувати, вона може сприяти 
зменшенню конфліктності, виникненню адресності житлового середовища, 
задоволенню необхідних потреб саме тієї соціальної групи, яка там проживає.



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: полягає в 
порівняльному аналізі світового досвіду соціально-
активних межових просторів та порівнянню з 
вітчизняними .

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: соціально-
актовний межовий простір, соціальні практики для 
комплексної організації.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: архітектурно-
просторові особливості та соціальні ефекти формування 
межових просторів.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Визначити категорійно-понятійний апарат 

дослідження;

2. Проаналізувати світовий досвід формування 
соціально-активних межових просторів;

3. Порівняти світовий досвід з вітчизняним.



Межовий простір - це умовна зона міського середовища, яка 
включає в себе фасади будівель на рівні перших двох-трьох поверхів, 
елементи вулиць поза проїжджою частиною та частину прибудинкової 
території.

У зоні межового простору найчастіше людина живе суспільним життям 
на вулицях міста. Ця зона дозволяє людині чи групі людей знаходитися в 
певному соціокультурному просторі. Водночас організація межового 
простору є певною формою соціальної діяльності зі створення
штучного середовища, яке, певною мірою, є відбитком тих суспільних 
процесів, які в ньому відбуваються. 

Прибудинковий простір – простір, що оточує житло 
призначений для організації різних форм проведення вільного часу 
людей різного віку: забезпечення як короткочасного, так і якісного 
тривалого відпочинку.

Соціально-активний межовий простір – це той межовий 
простір, що передбачає спонукання людей до активного соціального 
життя в його структурі, завдяки наявності у них спільних цінностей. 





























ВИСНОВКИ
Житлове середовище виконує важливі соціальні функції і має 
проектуватися соціально орієнтованим. Проведене дослідження 
показало, що використання даних 

• На основі світового досвіду виявлено, що різні типи соціальних 
груп населення потребують різне вирішення організації 
межового простору прибудинкової території.

• Проаналізовано та виявлено основні фактори межового 
простору:

природно-кліматичний, соціальний, містобудівний та 
економічний. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


