
SWorld – 18-29 June  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2013 

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION 2013 
 

Бейлах О.Д. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ПРОЕКНІЙ                 

ПРАКТИЦІ ДИЗАЙНЕРІВ 1960-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,57,76018 

Beilakh O.D. 

PECULIARITIES OF ECOLOGICAL DESIGN IN THE PROJECT 

ACTIVITY OF DESIGNERS IN THE 1960s – 1970s. 

Pre Carpathian Vasyl Stefanyk National University  

Ivano-Frankivsk, Shevchenko Str. 57, 76018 
 

Анотація. У статті розглянуто формування і розвиток екологічного 

напрямку в проектній практиці дизайну 1960-70-х років минулого століття. 

Висвітлюється та аналізується досвід проектування «міст майбутнього», 

мобільної архітектури і «екобудинків» вітчизняної та зарубіжної практик 

дизайну.   
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Summary. The article deals with formation and development of the ecological 

trend in the design project activity in the 1960s-1970s. It presents and analyzes the 

national and foreign experience of designing “cities of the future” with mobile 

architecture and “ecohouses”.      
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Вступ. Екологічний дизайн орієнований на екокультуру, на зміну 

технократичному  мисленню, приходить екологічна свідомість, яка  робить наш 

світ ближчим до традиційної культури. Екологічні стратегії розвитку, 

екологічний стиль мислення визначають сутність і проблеми, що 



характеризують новий етап розвитку суспільства. У сучасному розумінні 

«екодизайн» – це складний науково-практичний комплекс, що поєднує науку, 

освіту, суспільно-практичну та проектну діяльність. Екологічне мислення – це 

рівень знань та культури виховання, при якому кожен фахівець у своїй 

професійній діяльності, переслідує мету створення оптимальних умов 

раціонального співвідношення суспільного і природного середовища. 

Сформувати екологічну культуру у свідомості спеціаліста дизайнера, 

архітектора чи інженера, що створюють просторове середовище, особливо 

важливо, для сьогодення й майбутнього. Вивчення її історії, основ і правил 

формує в майбутніх фахівців  усвідомлення морально-етичної відповідальності 

перед суспільством у пошуках ефективних засобів розв’язання екологічних 

проблем в культурі дизайну.   

Витоки екологічного підходу в дизайні можна простежити в історії   

архітектурних споруд, предметах ужиткового і декоративного мистецтва, 

предметному середовищі, що відображає світогляд суспільства і рівень 

розвитку технологій. В доіндустріальний період люди жили в гармонії з 

природою, активний вплив сучасної цивілізації на навколишнє середовище 

спричинює технологічний прогрес і невпинне зростання темпів цивілізації, що 

супроводжується необхідністю задовольнити їх. Екологічна криза викликала  

кореляційну реакцію в дизайні й науковій сфері, у плані концептуальних та 

експериментальних проектів,також економічних, технологічних, соціологічних, 

філософських та етичних досліджень[1,4]. 

 Наукові праці різних аспектів екологічного напрямку умовно можна 

розділити на три групи, які висвітлюють історію і теорію дизайну, теорію і 

практику екологічного руху та дослідження дизайну і екології в суміжних 

галузях знань психології, економіки і соціології. Серед авторів теоретичних 

досліджень дизайну  K. Кантор,  О. Генісаретський, Г.Кур’єрова , В.Даниленко, 

Т. Фурсова, О. Бойчук, О.Боднар, К. Кондратьєва, B. Глазичев, Е. Розенблюм, 

Н. Воронов, Б. Бархін, В. Сидоренко, Д. Елінгтон, Д. Хайлес,  В. Папанек,            

Д. Нельсон, Б. Фулер, С. Хан-Магомедов, до ряду досліджень виробничої 



діяльності і навколишнього середовища, слід віднести праці Д. Рескіна,                 

У. Моріса, Лe Корбюзьє,  Т. Мальдонадо,  дослідження екологічних питань їх 

філософські та теоретичні аспекти, належать В. Вернадському, H. Моїсеєву,            

Р. Карсону, П.  Елріху, Т. Мальтусу, Б. Комоєру, дослідженням взаємозв'язку 

екології і проектної практики  займались Б.Стерлінг, Є.Тофлер, А. Хемонд,             

Д. Хокінс, Г. Галопін. Узагальнення історіографічного аналізу, який відбувався 

паралельно з розвитком практичних основ і методик самого дизайну, не 

вичерпують всього обсягу досліджень з даного питання. Більшість праць 

знайомить з різними концепціями дослідників, якими були мистецтвознавці, 

культурологи, екологи, та дизайнери-практики, які лишали рефлексивні тексти, 

щодо основних етапів розвитку екодизайну, відомих дизайнерських шкіл та 

творчих особистостей [2].   

  Розробка ідей екологічного дизайну опосередковано, проводилась ще            

у 1920-х роках минулого століття. Зокрема, у навчальних закладах  

ВХУТЕМАС і «Баухауз», які вперше практикували із безвідходною 

технологією формоутворення, впровадженням раціональних, модульних 

принципів організації навколишнього середовища тощо. Екологічні тенденції 

іншими словами «зелений» дизайн виник у 1960-х роках ХХ-го століття,  як 

спроба гармонізувати відносини «людина-природа», основні положення яких 

базувались на максимальній економії ресурсів та матеріалів, тобто мінімалізації 

відходів виробництва, врахуванні  співвідношення витрат і матеріалів до 

тривалості використання виробів, та ін..   

В 1962 р. американський біолог, діяч у сфері охорони природи, 

письменниця Рейчел Луіз Карсон видала книгу «Мовчазна весни», присвячену   

шкідливій дії пестицидів на живі організми,  відповідно змісту, книга отримала 

великий резонанс і вважається відправною точкою сучасного екологічного 

руху. В 1967 р. на конференції з раціонального використання та охорони 

біосфери, вперше обговорювали концепції екологічної безпеки, соціальних та 

економічних наслідків в міжнародній організації ЮНЕСКО. Наступним кроком 

в1971р. підтримано створення довгострокової міжурядової і міждисциплінарної 



програми «Людина і біосфера», основним завданням якої збереження цінностей 

екосистем, що визначають ступінь впливу людини на природні системи, які 

вивчають проблеми використання пестицидів надмірного споживання ресурсів 

і забруднення навколишнього середовища, урбанізації та інше. Тому, 60-70-ті 

роки вирізняються найбільш ідейними концепціями у розвитку та вирішенні 

екологічних проблем. Цей процес можна охарактеризувати як соціально-

економічний переворот, який спонукав до соціальних рухів, а в дизайні до 

радикальних проектних рішень, що виникали у професійному середовищі, як 

спроба здійснити прорив за межі усталених форм мислення [10,12]. 

У боротьбі за екологічну безпеку поряд з науковцями та митцями, 

приймали участь «зелені» угрупування, метою яких так зване «повернення до 

природи». Обравши за взірець спосіб життєвого устрою кочових народів, що 

ґрунтувався на принципі духовних переваг, відмови від розвитку індустрії, 

технологічного процесу та науки, іншими словами від цивілізації. Цей рух 

поширився у Великобританії, США, Індії, Китаї та інших частинах світу. Його 

пік припав на 60-ті роки минулого століття і знайшов своє відображення в 

молодіжній субкультурі хіпі, також політиці, мистецтві та літературі. Культура 

увійшла в суспільну свідомість на протязі багатьох років і закріпилась в країнах 

Європи і Сполучених Штатів на моду східної філософії, страви вегетаріанської 

кухні, предмети побуту, пропонуючи альтернативу «офіційному» дизайну.  

Знаковими предметами екологічного дизайну того часу, стають одиничні 

та комплексні об’єкти дизайну, зокрема проектування житлового середовища з  

урахуванням основних принципів нової організації житла та простору. 

Особливістю екологічних предметів, була функціональність, трансформація, 

модульність, економічність матеріалів й методи їх обробки, також екологічні 

характеристики, зокрема застосування натуральних матеріалів у поєднанні з 

іноваційними технологіями, можливість утилізації матеріалів, використання 

альтернативних джерел енергії тощо. Важливим залишався фактор 

використання природних  фактур, текстур, матеріалів: дерева, ротангу, глини, 

каменю, скла та створення особливого мікроклімату в організації житлового 



простору, також виготовлення матеріалів з нетрадиційної природної сировини, 

зокрема суміші волокон паперу, целюлози, волокон сої, кропиви, кукурудзи, 

морських водоростей, бамбуку, казеїну та сировинних ресурсів продуктів 

вторинної переробки: пластикові бутлі, папір, поліетиленові пакети, застарілі 

речі, визначальним принципом яких є локалізація.  

 Субкультура хіпі впливає на екологічний напрям в дизайні одягу, 

своєрідною формою вираження протесту бунтівної молоді, була відмова від 

зовнішніх атрибутів буржуазного способу життя, в тому числі й естетики 

вбрання. Відповідно формувалась нові тенденції напрямку «екомоди», що 

об’єднала безліч стилів, зокрема етнічний, циганський, ретро, унісекс, так 

званий «лахміття і дірки», також елементи фольклорного й історичного 

костюмів, котрі в свою чергу, розширювали межі можливого в манері одягу і 

самовираженні. Таке вбрання вирізнялося ідеєю з посиланням на те, що його 

виробництво завдає меншої шкоди довкіллю, свого роду екологізація 

виробництва, що включає технологічні засоби, альтернативні джерела енергії, 

оптимальне споживання води, зменшення використання шкідливих речовин і 

барвників, піклування про гідні умови праці, інформування споживачів про 

кількість відходів тощо [5,7].  

На той час виділилось два знакових напрямки екологічного мислення: 

прогресивна і регресивна тенденції. У першому випадку, схилялись до 

наукових досягнень, у другому відмовлялись від прогресу і цивілізації. Без 

сумніву субкультури тих років впливали на розвиток альтернативних 

технологій, методів спрямованих на збереження основних джерел життя: 

прісної води, енергії та харчування. Власне вони внесли свій вклад в основи 

розуміння екологічного проектування. Дизайнери, художники, архітектори 

знаходились під впливом нових перспектив розвитку суспільства й природного 

середовища і долучались до процесу формоутворення  з ознаками екологічного 

фактору, зокрема у концепціях і проектах «міст майбутнього», мобільної 

архітектури, «екобудинків», предметного середовища. Експериментальні 

пошуки вітчизняних та зарубіжних дизайнерів і архітекторів вибудовувалися в 



певну пошукову колію, якою рухалася архітектурна  думка того часу, а 

основою стали вихідні положення прогнозів екологів та соціологів про зріст 

чисельності населення, глобальної зміни клімату та виснаження природних 

ресурсів. У дизайн-проектах досліджуваного періоду передують різноманітні 

ідеї житла на кшталт багатоповерхових конструкцій, що трансформуються 

звільняючи природну поверхню землі за вертикальним й горизонтальними 

схемами, розташованих на поверхні морів, дні океанів, або ж у повітряних 

просторах . 

Загальний експериментальний задум проектів міст майбутнього, 

можливості їх мобільного інкорпорування в динамічному розвитку міста                 

був значний і вагомий, оскільки такі проекти формували не тільки нову 

естетику архітектурних форм, але й соціальні основи архітектури, як форми 

суспільного буття. Вони виникли в результаті соціальних протиріч, зіткнень 

різних типів думок та ідеологій. Радянські дизайнери, архітектори і науковці,  

як їх колеги за рубежем, спрямовували свої зусилля на рішення  проблем 

соціологічного та екологічного характеру. Цей період  вирізняє висока науково-

дослідницька активність, зокрема в розвитку міждисциплінарного пошуку 

скерованому в сферу науки, природи, техніки та мистецтва. Саме таким виявом 

в радянській науці і мистецтві була «Лабораторія експериментального 

формотворення» ВНДІ технічної естетики, яка стала важливою складовою 

загального дизайн-процесу й всупереч ідеолого-партійним шорам часу 

забезпечувала високу творчу якість, запас і відбір передових ідей.                           

Позаідеологічна позиція, абстрагованість від недосконалих технологічних 

умов, ставка на інтелектуальну творчість забезпечили оригінальність, особливу 

якість і рівень результатів діяльності цієї студії.  Серед ентузіастів нових ідей, 

слід відзначити керівника вище названого підрозділу Ю. Лебедєва, автора 

геодезичних куполів М. Туполєва,  дизайнера-експериментатора  В.  Колейчука,  

творця  сейсмостійких структур Б.Стучебрюкова,  пропагандиста методики 

проективоргафії професора В. Гамаюнова та інших. Проте продукція 

«Лабораторії експериментального формотворення» лишилася без соціального 



замовлення, не була задіяна в реальній практиці, але мала сприяння зі сторони 

держбюджету [4]. Втім, радянські дизайнери-експериментатори не ставили собі 

за мету натурного втілення власних надбань, вони націлювались на розробку не 

стільки речей чи їх проектів, скільки окремо функціональних, конструктивних і 

технологічних принципів та ідей. Це була спроба здійснити прорив за межі 

офіційного річища розвитку творчого мислення, яке мало відверто залежний і 

обмежений  характер. Слід зазначити, що творчий і концептуальний рівень цих 

результатів був відзначений світовими досягненнями в подібних  напрямах [3]. 

  У зарубіжній практиці дизайну, розробкою ідей «міст майбутнього», 

мобільного житла та «екобудинків», що включає екологічний фактор, 

займались провідні дизайнери Джо Коломбо, Л. Колані, П. Солері, М. Котті, 

А. Мутнякович, П. Рудолф, П. Айзенман, Р. Абрахам та інші. Роботам 

досліджуваного періоду характерне футурологічне спрямуванням, особливе 

місце займали проекти акваполюсів, так звані міста на морських поверхнях, 

занурених у воду, або розміщених на морському чи океанічному днищі, також  

у повітряному просторі. У цьому напрямку виділимо проекти  «Нованоа А», 

«Нованоа Б», «Астеромо»,  «Вертікал-Сіті», «Дендритом», «Коконоплан» вище 

названих авторів. Серед відомих архітектурних фантазій ХХ ст. роботи 

британської групи «Архігрем» та італійської «Суперстудіо» [11]. Проекти 

«Крокуюче місто», «Монумент, що продовжується», є модусами мобільної 

архітектури раціонального використанням організації повітряного простору. Це 

свого роду перемога людини над силою тяжіння, досягнення природної форми 

житла, можливої альтернативи урбанізаційної кризи. Концепція таких проектів 

звільняла дизайнерів і архітекторів від обмежень фізичного світу і максимально 

зближувала їх із мистецтвом. Проекти-мрії створювали ідеальний світ, 

можливий тільки в снах, кіно або міфічному майбутньому, митці імпровізували 

фантастичні міста, переосмислювали звиклий устрій життя та вигадували 

будинки-мрії на неіснуючих островах. На їх прикладі зрозуміло, що простір для 

нового способу життя – це рішення, яке підпорядковане певній людській логіці, 

створюючи собі штучне середовище, пристосоване до природних властивостей 



організму [8,9].  

 Окремо слід зупинитися на аспекті  формування житлового середовища, 

яке здатне створювати архітектурну форму згідно бажанням й примхам 

споживача, тобто мобільній архітектурі й «житлу на колесах», так званого 

домобіля. Типологія «архітектури на колесах» не обмежується тільки житлом,  

до переліку застосування можна зарахувати: мобільні магазини, медпункти, 

кінотеатри, допоміжні приміщення тощо. Експериментальні розробки мобільної 

архітектури розроблялися, як радянськими так і зарубіжними дизайнерами.   

Реалізовано багато пропозицій, які демонструють осередки мобільного житла з 

різноманітним  компонуванням, як традиційних форм і матеріалів, так новітніх 

та екзотичних. Окрім  архітектурних проектів, дизайнери працювали у 

напрямку тематичних серій фото-колажів, графічних робіт, також фільмів, 

метою яких привернути увагу до проблем деградації навколишнього 

середовища,   демонструючи свій протест з приводу урбанізації та знищення 

екосистем. Без сумніву творча діяльність футуристичного напрямку, на той час 

мала характер дизайнерського епатажу, проте сьогодні важко переоцінити цей 

внесок у процеси прогнозування дизайну та екології. Очевидно, що створення 

проектів «міст майбутнього» і  мобільної архітектури зазнало реалізації  в двох 

напрямах: теоретико-прогностичному та практико-конструкторському. Обидва 

були спрямовані на вирішення комплексу задач, які постали перед людством 

доби швидкісної урбанізації та інтенсифікації будівельного виробництва, і  

якщо в одному напрямі робилися плідні спроби розв’язати абстрактні, 

фундаментальні проблеми майбутнього, влаштування штучного середовища 

існування людини, то інший напрям був орієнтований на технічне й 

технологічне забезпечення реалізації фундаментальних потреб. 

Світогляд «екологічного дизайну» продовжує формуватися в сучасній 

проектній культурі і науці. На сьогодення це узагальнено громадськими 

програми, щодо розвитку та формування екологічних питань і цілісного 

підходу до екологічної стабільності в світі.  Розглядаючи тенденції розвитку 

дизайну та проектної культури зрозуміло, що не існує чітких меж, які 



визначають цей вид проектної діяльності, немає критеріїв за яких можна 

зарахувати продукт екологічного дизайну, вони залежать від двох важливих 

факторів: одного, що пов'язаний з розвитком науково-технічного прогресу, 

який спричинює другий фактор, тобто соціальні й екологічні зміни.  Протягом 

останніх десятиліть, світовий процес екологізації  проектної культури пройшов 

три основних етапи: гуманітарної критики негативних наслідків споживчих 

технократично-практичних концепцій; наступний, формування екологічного 

руху та екологічних орієнтацій громадських організацій національного і 

міжнародного значень; третій, розробка загальних принципів та цілей стратегії 

навколишнього середовища. Практика вітчизняного дизайну  нерозривно 

пов'язана зі станом економіки, що переживає важкі часи. Потрібна професійна 

усвідомлення цих поточних процесів у світовій культурі. Перш за все потрібно 

підготувати теоретичну основу для розв'язання складних питань, пов'язаних з 

розвитком національної дизайну в найближчому майбутньому, як певну 

реакцію, як відповідь на нагальні, прагматичні й теоретичні  потреби  дизайну  і  

архітектури [6].  

Підсумовуючи вище викладене, очевидно, що екологічний напрям в 

проектній практиці вітчизняного і зарубіжного дизайну1960-70-х років ХХ ст. 

репрезентує максимальний потенціал творчої уяви, яка вдовольняла 

інтелектуальні та фізіологічні потреби людини в єднанні з природою. 

Порівнюючи експериментальні пропозиції проектів «міст майбутнього», 

мобільного та «екожитла», через термін перевіреного часом, переконуємося, що 

дизайнери спрямовували свої зусилля на вирішення проблем соціального, 

екологічного й естетичного характеру. Багато проектів було реалізовано 

насамперед у зарубіжній практиці, за наших соціальних обставини все 

залишилось на рівні експерименту.  Досвід таких ідей виявився доволі вагомим 

і корисним, його не можна вважати безрезультатним чи помилковим, оскільки 

за його допомоги формувалися нові смаки, прийоми і засоби дизайнерської 

практики в напрямку екодизайну.  
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