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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Громадський простір біля памятників архітектури - аналіз на вибраних прикладах

Початок етапу: 03-2018

Закінчення етапу: 12-2020

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 

Підпорядкованість: 

Адреса: ul. Warszawska 24, Краків, 31-155, Польща

Телефон: 126282000

E-mail: kancelaria@pk.edu.pl

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909

Адреса: просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Київська обл., 03037, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442454690

E-mail: knuba_admin@ukr.net

WWW: http://www.knuba.edu.ua/

Назва організації: Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 

Адреса: ul. Warszawska 24, Краків, 31-155, Польща

Підпорядкованість: 

Телефон: 126282000

E-mail: kancelaria@pk.edu.pl

4. Джерела та напрями фінансування



Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця 
НДР або безкоштовно)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Громадський простір біля пам'яток архітектури - аналіз на вибраних прикладах

Назва роботи (англ)

Public space at architectural monuments - analysis on selected examples

Реферат (укр)

 Учасники програми дослідили громадські простори біля пам'яток архітектури на прикладі міст в різних країнах, 
визначили проблеми існування пам'яток давньої архітектури в сучасних умовах і невідповідність їх розташування 
сучасним нормам та запропонували шляхи вирішення цієї проблеми. Для отримання результатів було застосовано серед 
загальновідомих методів метод системно-структурного аналізу, що дозволило проаналізувати громадські простори на 
різних ієрархічних рівнях. На прикладах просторів навколо пам’яток архітектури України, Польщі та Алжиру було 
визначено різні підходи до їх формування та ревіталізації. Економічна та соціально-економічна ефективність роботи: 
результати роботи вказують шляхи економічного використання громадських просторів біля пам’яток архітектури в 
сучасних умовах. На прикладах просторів історичних міст, в тому числі біля культових об’єктів та пам’яток промислової 
архітектури виявлено перелік основних проблем та надано пропозиції з їх вирішення. Перспективи подальшого розвитку: 
перелік досліджених міських просторів можна розширити, таким чином надавши рекомендації для інших прикладів. 
Результати досліджень були опубліковані в спільних наукових статтях та неодноразово доповідались на науково-
практичних конференціях.

Реферат (англ)

 The participants of the program have explored public spaces near architectural monuments on the example of cities in different 
countries, identified problems with the existence of ancient architectural monuments in modern conditions and the 
inconsistency of their location with modern norms and suggested ways to solve this problem. To obtain the results, the method 
of system-structural analysis was used among the well-known methods, which allowed analyzing public spaces at different 
hierarchical levels. Different approaches to their formation and revitalization were identified on the examples of the spaces 
around the architectural monuments of Ukraine, Poland and Algeria. Economic and socio-economic efficiency of work: the 
results of the work indicate the ways of economic use of public spaces near architectural monuments in modern conditions. 
Examples of historical cities, including religious sites and monuments of industrial architecture, identified a list of major 
problems and provided suggestions for their solution. Prospects for further development: the list of studied urban spaces can be 
expanded, thus providing recommendations for other examples. The research results have been published in joint scientific 
articles and repeatedly reported at scientific and practical conferences.

Індекс УДК: 72.01, 72.03: 719:711.27

Коди тематичних рубрик НТІ: 67.07.03

6. Науково-технічна продукція (НТП)



НТП 1

Назва продукції (укр): Звіт з наукової роботи

Назва продукції (англ): Scientific report

Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Архітектура, будівництво

Опис продукції (укр): Пропозиції з вирішення основних проблем використання громадських просторів біля пам’яток 
архітектури в сучасних умовах.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення стану навколишнього середовища, Економія матеріалів

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 

Виробник продукції: КНУБА, Краківська Політехніка ім. Т. Косцюшки

Споживачі продукції: проектні фірми та проектні інститути, памяткоохоронні та реставраційні організації, науково-
дослідні інститути та вищі навчальні заклади.

Перспективні ринки: Україна, Польща, Алжир, тощо.

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

1. Iwaszko J. (Ivashko Y.). Specific features and issues of preserving the historic cities of Algeria – centres of islamic construction 
/ J. Iwaszko (Y. Ivashko), K. Rezga // Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation. – 2019. – No 58. – P.143 – 
147.

2. Ivashko Y. The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. Landscape architecture / 
Yulia Ivashko, Tetiana Kuzmenko, Shuan Li, Peng Chang // Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. – 2020. – Vol. 
15, No 15. – Р.101 – 108.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 41

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців
Івашко Олександр Дмитрович

Івашко Юлія Вадимівна (д. арх., професор)

Дмитренко Андрій Юрійович (к. т. н., доц.)

Дьомін Микола Мефодійович (д. арх., професор)

Кобиларчик Юстина ... (д. арх., професор)

Крупа Mіхал ... (д. арх.)



Кузьменко Тетяна Юріївна (к. арх.)

Папржица Кристина ... (д. арх., професор)

Резга Куідер ... (к. арх.)

Фуртак Мартин ... (д. арх.)

Керівник організації: 

Куліков Петро Мусійович (д. е. н., професор)

Керівники роботи: 

Івашко Юлія Вадимівна (д. арх., професор)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


