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Вступ 

Міське середовище формується роками, десятиліттями, століттями. Воно 

зберігає минуле і демонструє теперішнє, впливає на суспільну психологію та 

формування людської особистості. Кожна епоха залишає в міському 

середовищі свої сліди, додаючи містам характерність, неповторність, з яких 

формується їх привабливість та художній образ [2]. Малі архітектурні форми 

(МАФ) – це споруди, призначені для архітектурно-планувальної організації 

обʼєктів ландшафтної архітектури, створення комфортного відпочинку 

мешканців, ландшафтно-естетичного збагачення території в цілому. 

 

1. Садово-декоративна пластика. Скульптурна пластика 

В облаштуванні міських просторів (вулиць, площ, скверів, садів і парків) 

широко застосовуються  об’єкти, безпосередньо пов’язані з використанням 

декоративних та утилітарних властивостей води, як важливого елементу 

художньо-естетичної організації та поліпшення мікроклімату міського 

середовища. До цих об’єктів належать належать фонтани, штучні водойми 

(водопади, шлюзи, каскади, греблі тощо).  

Садово-паркова скульптура – це різновид пластики, що призначений для 

оздоблення садів і парків, він має декоративний, повчальний, меморіальний 

характер, а також давню і сталу традицію в мистецтві Західної Європи. 

Скульптура є візуальним переходом від великого розміру будівель і рослин 

парку до масштабу звичайної людини. 

Фонтани – штучні водні споруди найрізноманітніших форм, серед яких 

найбільшого поширення набули струменеві та скульптурні фонтани. Бувають 

як простої лаконічної форми, так і складні багатоструменеві фонтани. В 
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художньо-естетичному оформленні міст широко застосовують кольорово-

музичні струменеві фонтани, в яких подавання води синхронізується з 

музичним озвученням та зміною кольорів водних струменів. 

Поряд з традиційними способами та прийомами їх проектування, активно 

виникають нові форми, одна з тенденцій – синтез і поєднання в єдиний 

дизайнерський елемент різних, інколи далеких один від одного за 

функціональним призначенням, елементів (годинник-фонтан; комплексна 

інформаційна установка, що дозволяє краще орієнтуватись в місті; з’єднання  

огорожі з торговим кіоском; на площах з’являються телеекрани, що 

розповідають про події, які відбуваються в інших містах; автомати для 

прослуховування музики, тощо) [1; 2]. 

Міські малі архітектурні форми за розмірами переважно більші ніж інші, 

їх тематика є різноманітною та зумовлена складністю господарства міста. До 

таких форм належать: фонтани, штахети огорож та парапетів, кришки люків, 

решітки  колодязів,  зливових  стоків,  освітлювачі,  павільйони  на  зупинках 

міського транспорту, торгові кіоски, таксофони, лави та інші предмети місць 

відпочинку, реклама, інформаційні покажчики, фонтанчики для пиття тощо. 

Міські  малі  архітектурні  форми переважно виконують з  бетону, залізобетону, 

скла, природного каменю, цегли, кераміки та ін. [13].  

Паркові малі архітектурні форми мають об’єднувати людину з 

природою. Ці форми більш декоративні, на відміну від інших. Їх виконують у 

поєднанні з природними матеріалами та зеленими насадженнями. Прикладом 

таких форм можуть бути лави, альтанки, перголи, трельяжі, фонтани та ін. 

Ставки, басейни і фонтани завжди мали неабияке значення при створенні 

архітектурних ансамблів міста, особливо при плануванні міських парків та 

скверів. Але разом з естетичними властивостями, вони мають і утилітарні, а 

саме: водні споруди покращують мікроклімат на прилеглих територіях, тому 

одним з головних завдань, які стоять перед інженерами-будівельниками по 

влаштуванню малих архітектурних форм – це поєднання та узгодження 

інженерно-технічних і архітектурно-декоративних властивостей. Необхідно 
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проектувати і влаштовувати елементи так, щоб ці дві особливості не 

суперечили одна одній, а навпаки – гармонійно поєднувались. 

До садових малих архітектурних форм відносять лави, столи, стільці, 

крісла, тенти, парасолі. Декоративні елементи відрізняються великою 

різноманітністю, наприклад, вазони для квітів можуть бути будь-якої форми, 

розміру, виготовляються з кераміки, металу, пластику, бетону, каменю. Деякі з 

них поєднують у собі елементи скульптури та виглядають, як справжній витвір 

мистецтва. До декоративних МАФ також відносять огорожі у вигляді 

суцільного паркану, що приховують територію, так і легкі огорожі, що 

відокремлюють сад від городу, стежку від клумби, дворик від зони барбекю. 

Внутрішні огорожі служать для візуального поділу окремих зон прибудинкової 

території і найчастіше споруджуються з дерева або металу у вигляді ажурних, 

досить легких конструкцій заввишки не більше метра.  

Зовнішній благоустрій повинен забезпечувати композиційну і стильову 

єдність цих просторів при необхідній художній різноманітності, тому при 

вирішенні питань розвитку просторової структури міста, а також формування  

композиції міських ансамблів, слід враховувати, що такі елементи зовнішнього 

благоустрою, як малі архітектурні форми, що сприяють композиційній 

цілісності, масштабному співвідношенню, індивідуальності зовнішнього 

вигляду міста [1; 14]. 

Декоративні малі архітектурні форми не завжди містять практичну 

функцію, однак без них не обходиться майже жоден ландшафтний дизайн-

проект. Вони поділяються на стаціонарні та переносні. 

Скульптура – тривимірне зображення, форми якого розміщені в реальному 

просторі. Відносно простору існують два види скульптури: кругла, об’ємна 

скульптура і рельєф. Рельєф – це опукле скульптурне зображення на площині, 

обернене до глядача однією стороною, водночас об’ємну скульптуру, можна 

обійти зі всіх сторін. Скульптура різниться за призначенням: монументальна, 

станкова та декоративна. Декоративно-монументальна скульптура прикрашає 

міські парки, площі, фасади, фронтони будівель, громадські та паркові споруди. 
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Вона тісно пов'язана з архітектурою, з оточенням і включає всі види 

скульптурного оздоблення будинків, як зсередини, так і зовні: статуї на міських 

мостах, групи на фасадах будівель, в нішах або перед порталом, рельєфи і т. д. 

Монументально-декоративна скульптура вирішує великі ідейно-образні 

завдання. Скульптура розвиває і пояснює ідею і призначення споруди, в той же 

час посилюючи звучання архітектурних форм.  

У монументально-декоративної скульптури велике значення має 

пропорційність масштабів і співвідношення обсягу пам'ятника і простору, в 

якому він посаджений. До монументально-декоративної скульптури 

відноситься і садово-паркова скульптура: статуї, бюсти, фонтани, декоративні 

вази. Об’ємна скульптурна форма будується в реальному просторі за законами 

гармонії, ритму, рівноваги, взаємодії з навколишнім архітектурним або 

природним середовищем і на основі анатомічної особливості тієї чи іншої 

моделі [4]. 

Скульптура зображує головним чином людину, рідше тварин, її головні 

жанри – портрет, історичні, побутові, символічні, алегоричні зображення, 

анімалістичний жанр. Художньо-виразні засоби скульптури – побудова 

об'ємної форми, пластичне моделювання (ліпка), розробка силуету, фактури, у 

деяких випадках також кольору. Основний художній засіб скульптури – 

реальний дотиковий об’єм, колір застосовується у ній обмежено та умовно. 

Камінь та дерево потребують великого узагальнення, бронза та мідь 

дозволяють невелику деталізацію. Мармур має властивість поглинати світло у 

себе, від чого складається враження, що скульптура світиться.  

Більшість скульптурних композицій практично не підсвічується, в 

результаті, з міського простору випадають цілі фрагменти, здатні і в темний час 

привертати увагу, бути місцем зустрічей, прогулянок. Декоративне освітлення 

будинків, скульптури, фонтанів і басейнів застосовують для виявлення 

найкращих історичних, архітектурних і скульптурних об’єктів міста. 

На сесії Київської міської ради, рішенням від 5 квітня 2012 року 

N 385/7722 затвердили цільову програму зовнішнього освітлення міста для 
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покращення нічного вигляду міст, їх туристичної та інвестиційної 

привабливості. Програма спрямована на забезпечення естетично привабливого 

та якісного зовнішнього освітлення вечірнього Києва, комфортного для 

мешканців і гостей міста. Програма передбачає достатню гнучкість, яка 

дозволить адекватно реагувати на швидкоплинний технічний прогрес 

освітлення та оперативно враховувати нові архітектурно-художні тенденції 

забудови міста протягом тривалого часу. Вона виконана відповідно до вимог 

чинного законодавства України та враховує європейські вимоги до зовнішнього 

освітлення міст [15]. 

 

2.  Роль світла і кольору в дизайні декоративно-пластичних форм 

Колір в руках дизайнера є потужним засобом у створенні художнього 

образу емоційно впливати на людину. За допомогою кольору можна збільшити 

або зменшити об’єм форми, створити відчуття тепла або холоду, організувати 

форму або зруйнувати її. Велике значення має колір у декоративній обробці 

поверхонь інтер’єрів, створенні його образу. Утилітарне значення кольору в 

дизайні інтер’єра визначається його здібністю віддзеркалювати сонячні 

промені. Світло,  форма  та  колір належать  до  найголовніших  засобів  

формування художнього образу предметно-просторового середовища. 

Ефективність запроектованих малих архітектурних форм передбачає  

врахування гармонійного взаємозв’язку вищезазначених чинників, які в сумі 

виявляють динаміку простору, напруженість архітектурної пластики та 

інтенсивність колористики, виступають фактором єдності середовища, 

сприяють створенню  певного  настрою  та  емоційно  впливають на людину.  

Форма  і  колір  виконують  дві  найбільш найважливіші  функції  

сприйняття: вони передають виразність і дозволяють, за допомогою  

зіставлення об’єктів і подій, отримати про них певні знання. За допомогою 

кольору, можна досягнути більш експресивного впливу на людину, ніж за 

допомогою форми. Однак форма є більш ефективним засобом комунікації, ніж 

колір. Колір є одним з найважливіших засобів композиційного 
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формоутворення. Він має вагомий вплив на процес сприйняття сенсового  

змісту  форми,  її  окремих  елементів  та  предметно-просторового  середовища 

загалом. Засоби утворення композиції за допомогою кольору: колірний тон, 

світлота, насиченість, фактурність, психофізіологічні чинники. У кінцевому 

підсумку, не тільки власне геометричні пропорції, але й форма, фактура, колір 

та система освітлення зумовлюють сприйняття певного об’єкта, інтер’єру чи 

архітектури. Функціональні, конструктивні та естетичні якості в архітектурі та 

дизайні тісно взаємопов’язані. Архітектурний задум повинен втілюватись 

одночасно в матеріальній формі, кольорі та подачі світла. Серед основних 

засобів архітектурної композиції: архітектоніка,  масштаб,  пропорції,  ритмічні  

відношення, пластика, фактура та колір [3]. 

 

3. Обладнання для відпочинку. Матеріали виготовлення 

Елементами МАФ паркових чи садових меблів є лави, столи, стільці, 

крісла, тенти, парасолі, вазони. Стильові, або архітектурно-художні рішення 

щодо форми лав, матеріалу, розмірів визначаються залежно від місця їх 

розміщення: біля житлової групи будинків, на майданчиках відпочинку, 

дитячих, спортивних, і господарських майданчиках, на головних та 

другорядних алеях тощо. Так, згідно цього принципу проектування, лави, що 

розміщуються на дитячих майданчиках, повинні мати оригінальні форми, 

наприклад, з використанням зооморфних мотивів, або персонажі дитячих казок. 

При проектуванні лав для майданчиків відпочинку, спортивних, господарських, 

спрацьовує принцип функціоналізму, при якому використовують недорогу, 

масову, шаблонову продукцію, яка не має вираженої естетичної і художньої 

цінності. При проектуванні лав, залежно від їх призначення, визначають форму, 

розміри, матеріал для виготовлення і колір. У всіх випадках лави повинні бути 

насамперед зручні в користуванні, прості за формою, а їх колір має органічно 

доповнювати загальне кольорове вирішення навколишньої забудови. Крім того, 

вони не повинні бути дорогими, а їх виготовлення трудомістким. Встановлення 

лав передбачають, як правило, на тверді види покриття або фундамент.  У  
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зонах  відпочинку,  лісопарках,  дитячих  майданчиках  лави встановлюють  на  

«м'які»  види  покриття [4].   

Для  збирання  побутових  відходів  на  вулицях,  площах,  об'єктах 

рекреації треба та забезпечення чистоти і порядку на території використовують 

урни, що повинні мати прості, геометричні форми. Звичайна урна складається з 

двох основних частин – оболонки і сміттєзбірника, який виймається. Оболонка 

урни може бути виготовлена з металу, кераміки, бетону, азбоцементної труби. 

Деякі з металевих урн можна знімати зі стояка або на шарнірах перевертати для 

видалення сміття й очищення, причому відро вже не потрібне. Розміщують 

урни від лав доступній відстані від них. 

Зовнішнє  штучне  освітлення  міста  одночасно  виконує  естетичну, 

екологічну й економічну функції, тому що є одним з найважливіших елементів 

його благоустрою та архітектурно-художнього оформлення. Забезпечення 

світлового комфорту у вечірній і нічний час досягається за рахунок  

раціонально  обраних  кількісних  й  якісних  характеристик  штучного 

освітлення, що  регламентуються нормами. Великим є естетичний  вплив  

освітлювальних установок на нічне й денне обличчя міста.  

Конструкція світильників повинна забезпечувати виконання їх функцій 

протягом тривалої експлуатації без зміни їх світлотехнічних властивостей  при  

найбільшій  простоті  і найменшій  вартості  догляду. Конструкція світильника 

повинна забезпечувати не тільки необхідний характер світлорозподілу, але і 

його стійкість у часі. Обладнання штучного і декоративного освітлення 

повинно бути безпечним, надійним, легким в експлуатації та енергетично 

економічним. Загальна тенденція до енергозбереження знаходить своє 

відображення і в освітленні, адже на зміну звичайним лампам розжарювання 

приходять енергозберігаючі джерела освітлення.  

Малі архітектурні об'єкти можуть бути виконані з найрізноманітніших 

матеріалів: металу, дерева, натурального або штучного каменю, цегли або 

бетону. Однією з основних відмінностей таких об'єктів від звичайних будівель і 

споруд є відсутність капітального фундаменту. Їх розмір може бути дуже 
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різним – все залежить від розмірів ділянки, від побажань і потреб замовника. 

Так, фонтан на ділянці може бути досить великим, а може представляти собою 

крихітний садовий фонтанчик [12]. На конструктивні і художні характеристики 

МАФ впливають особливості оточуючого простору, специфіка 

функціонального навантаження, вимоги ергономіки, наявність природних 

матеріалів та кліматичні умови. Малі архітектурні форми бувають типовими; 

серійними, виготовляють малими партіями за стандартним чи індивідуальним 

проектом. Малі архітектурні форми авторського виконання виконуються за 

спеціальним замовленням для конкретного ландшафтного проекту, на відміну 

від типових рішень, навіть з утилітарних перетворюються на твори мистецтва. 

У будь-якому випадку всі садові будівлі споруджуються згідно архітектурним 

вимогам і нормам [2].  

 

Висновки 

Малі архітектурні форми – невеликі споруди у містобудівному чи 

ландшафтно-парковому середовищі. Деякі з них пов’язані з благоустроєм 

вулиць і площ, інші є елементами декоративного оздоблення, що збагачують 

композицію навколишнього середовища. Насамперед, вони повинні відповідати 

функціонально-естетичним потребам території та своєму оточенню, бути 

виконаними в стилістиці житлових, громадських будівель чи промислових 

споруд. Вони повинні бути зручними, надійними, привабливими та 

економічними. У ландшафтній композиції велике значення має правильне 

розташування МАФ, які повинні бути співрозмірними з простором. Увесь їх 

асортимент, і специфічне призначення кожної з них, мають бути художньо 

узгодженими за видами, матеріалами, технікою виконання, з головною ідеєю та 

призначенням парку, саду, скверу, особливостями його просторового 

вирішення та флорою [16].  
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ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧНІ ФОРМИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

DECORATIVE-PLASTIC FORMS OF THE MUNICIPAL ENVIRONMENTРОЛЬ 

ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧНЫЕ ФОРМЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Зміст 

Вступ 

1. Скульптурна пластика. Садово-декоративна пластика.  

2. Роль світла і кольору в дизайні декоративно-пластичних форм. 

3. Обладнання для відпочинку. Матеріали виготовлення 

Висновки 

 


