
�

УДК 727.3:721.001

Г. О. Гнат, B. М. Черняєва
Національний�університет��Львівська�політехніка�:��
кафедра�архітектурного�проектування�та�інженерії�

ПЕРСПЕКТИВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОРИЩА ГОЛОВНОГО
КОРПУСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ПІД НАВЧАЛЬНІ

ТА ОФІСНІ ФУНКЦІЇ
© Гнат Г. О., Черняєва В. М., 2018

Розглянуто питання пристосування горищних приміщень головного корпусу
Національного університету “Львівська політехніка” під навчальні та офісні примі-
щення з метою збільшення аудиторного фонду Інституту архітектури та ефективнішого
провадження навчального процесу.��

Специфіка навчального процесу студентів архітектурних спеціальностей вимагає,
окрім навчальних лекційних аудиторій, також: приміщень для можливості виконання
макетів (макетних майстерень); креслярських залів для курсового та дипломного
проектування; комп’ютерних класів для освоєння необхідного рівня основ комп’ютер-
ного моделювання; залів для рисунку та живопису, для забезпечення розвитку художніх
якостей майбутнього архітектора; виставкових, викладацьких, архівних та складських
приміщень.��

Водночас у головному копусі є незадіяні площі горищного поверху, які можуть
стати придатними до використання внаслідок реконструкції та перепланування.

Подано потенційні можливості пристосування незадіяних просторів горища
головного корпусу Національного університету “Львівська політехніка” під навчальні і
офісні функції для навчальних потреб Інституту архітектури та допоміжних служб
ректорату університету.

Ключові слова: реконструкція, пристосування, горищні приміщення, навчальні
приміщення, аудиторний фонд, ефективність навчального процесу.

Постановка проблеми
Як�відомо:�основу�ефективного�навчального�процесу�поряд�із�кваліфікованим�професорсько7

викладацьким� складом� та� якісним� навчально7методичним� забезпеченням� становить� також�
матеріально7технічний� стан� аудиторного� фонду:� наявність� необхідних� приміщень� для� здійснення�
фахової� підготовки� майбутніх� спеціалістів?� Університет� �Львівська� політехніка�� має� багато�
підрозділів:� виробничо7навчальних� корпусів:� лабораторій:� але:� попри� це:� існує� проблема�
недостатнього� забезпечення� навчально7офісними� приміщеннями� Інституту� архітектури:� що�
розташований� у� головному� корпусі� Національного� університету� �Львівська� політехніка�?� Через�
збільшення� ліцензованого� обсягу� студентів� і� розширення� викладацького� складу� стало� важко�
скласти�розклад:�який�би�забезпечив�комфортне�навчання�студентів�та�працю�викладачів�інституту?�
З�огляду�на�консультативний�характер�проведення�занять�із�великої�кількості�дисциплін:�специфіка�
архітектурного�навчання�потребує�індивідуальніого�підходу�до�навчального�процесу?�

Водночас� у� головному� копусі� є� незадіяні� площі� горищного� поверху:� які� можуть� стати�
придатними�до�використання��внаслідок�реконструкції�та�перепланування?��

�
Формулювання цілі статті

Розглянути� потенційні� можливості� та� запропонувати� концепцію� пристосування� незадіяних�
просторів� горища� головного� корпусу� Національного� університету� �Львівська� політехніка�� під�
навчальні� та� офісні� функції� для� навчальних� потреб� Інституту� архітектури� та� допоміжних� служб�
ректорату�університету?��
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Аналіз досліджень та публікацій
Незважаючи� на� те:� що� проблематика� реконструювання� горищ� загалом� є� актуальною��

останніми�роками:�потрібно�зазначити:�що�здебільшого��джерела�і�праці:�які�стосуються�освоєння:�
реновації:� реконструкції:� пристосування� горищних� приміщень:� стосуються� переважно� житлових�
будинків� v5w?� Утворення� нежитлових� приміщень� на� горищі� переважно� належить� до� спільного�
користування�мешканців�багатоквартирних�будинків:�експлуатованих�покрівель�тощо�v3w?�

Проблемами� адаптації� головного� корпусу� Національного� університету� �Львівська�
політехніка��для�комфортного�пересування�маломобільних�осіб�займався�І?�О?�Данчак?�

Основні� дослідження� архітектури� головного� корпусу� Львівської� політехніки� зосереджено�
переважно�у�напрямі�вивчення� історії�його�будівництва� та�описі�його�архітектурного�вистрою�чи�
архітектурно7предметного�середовища� fЗ?�Поплавський:�А?�Каменобродський:�В?�Зайончковський:�
Б?�Черкес:�О?�Жук:�О?�Стасюкg�v,osw?���

Комплексними� науковими� дослідженнями� з� відтворення� фрагментів� інтерrєрів� головного�
корпусу�Львівської�політехніки�займалися�М?�В?�Бевз:�В?�М?�Петрик:�О?�К?�Жук�vuw?���

Під�керівництвом�проф?� І?�П?�Гнеся�співробітниками�та� студентами�кафедри�архітектурного�
проектування� та� інженерії:� зокрема� в� межах� виконання� дипломних� кваліфікаційних� робіт:�
проведено� низку� обстежень� горищних� просторів� головного� корпусу� Львівської� політехніки� на�
предмет�можливості�використання�цих�площ�для�потреб�університету?�

�
Виклад основного матеріалу

В�умовах�сформованого�міського�середовища�часто�виникає�проблема�дефіциту�ділянок�для�
нового�будівництва?�З�іншого�боку:�значну�площу�горищних�поверхів�наявних�будівель�практично�
не� експлуатують:� і:� � тоді:� вона� може� стати� корисним� резервом� для� вирішення� вищезгаданих�
проблем?��

Схожий� досвід� наявний� в� архітектурній� практиці� наших� іноземних� колег?� Зокрема� за�
ініціативою�ректора�Віденського�технічного� університету�та� за� ідеями�архітектурного�факультету�
відновлено�та�перебудовано�мансарду� головного� корпусу� університету?�До�реконструкції� в�цьому�
просторі� знаходились� кілька� незапроектованих� офісних� приміщень� та� загальний� простір� для�
студентів7архітекторів:� розділені� вузьким� коридором?� Після� реконструкції� тут� організували�
багатофункціональну�аудиторію�розміром�3u×33�метри:�висотою�понад�54�метрів:�на�3y4�осіб:�що�
слугує�як�лекційна� зала� та�виставкова�площа� vtw?�Також�під�час�реконструкції�будівлі�факультету�
цивільного� будівництва:� дорожнього� господарства� у� м?� Марібор:� Словенії:� відремонтовано� та�
освоєно�горище?�Тут�організовано�три�великі�лекційні�зали:�спеціалізовані�аудиторії�та� �майстерні�
для�студентів�v*w?��

У� межах� діяльності� кафедри� архітектурного� проектування� та� інженерії� співробітниками�
здійснено� низку� натурних� обстежень� горища� з�фотофіксацією� і� попередніми� обмірами� fрис?� ,oug�
горищних� приміщень� головного� корпусу� Національного� університету� �Львівська� політехніка�� з�
метою�виявлення�можливостей�для�освоєння�незадіяних�досі�площ�під�потреби�університету?�

�

Рис. 1. Реконструкція горища
університету Марібор [8]

Рис. 2. Реконструйоване горище
Віденського технічного університету [7]
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Рис. 3. Фотофіксація наявного стану горищних просторів головного корпусу
Національного університету “Львівська політехніка”

а б
Рис. 4. Схема плану даху (а) та схема плану горищного поверху (б) головного корпусу

Національного університету “Львівська політехніка”
�
Виконані� роботи:� попередні� натурні� обстеження:� фіксація� параметрів� і� площ� наявних�

приміщень� дають� підстави� вважати� за� доцільне� подальшу� розробку� концепції� пристосування�
незадіяних� просторів� горища� головного� корпусу� Національного� університету� �Львівська� полі7
техніка��під�навчальні�та�офісні�функції?��

Особливої�уваги�потребують�питанняz��
o�розпланування�горищного�поверху:�раціональні�етапи�його�освоєнняh�
o� вирішення� конструктивних� проблем� з� урахуванням� специфіки� конструктивної� системи�

горищного�перекриття�і�тримальних�елементів�крівліh�
o� інженерно7технічних�рішеньz� утеплення:�освітлення:�обігрівання�та�вентиляції�приміщень:�

водопостачання:�електропостачання:�протипожежних�системh�
o�влаштування�надійних�і�зручних�вертикальних�комунікаційz�сходів:�ліфтівh�
o�обrємно7просторової�концепції�вирішення�інтерrєру�приміщеньh�
o�неприпустимості�зміни�архітектурного�образу�ГК:�як�памrятки�архітектури?�
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Згідно� з� попередніми� розрахунками:� освоєння� горищних� приміщень головного� корпусу�
Національного�університету��Львівська�політехніка��може�дати�університету�до�y�тис?�м�кв?�площ:�
необхідних�для�здійснення�навчальних�та�офісних�функцій?��

Специфіка� конструктивно7просторової� системи� горищного� поверху� полягає� у� наявності�
тримальних� конструктивних� елементів� з� невеликим� кроком� fорієнтовно� y:u� мg:� що� не� дає� змоги�
влаштувати� просторі� приміщення� без� зміни� конструктивної� системи� даху� fрис?� y:� бg?� Проте� така�
дрібнокоміркова�структура�цілком�придатна�для�влаштування�приміщень�для�практичних�занять�з�
невеликими� групами� студентів:� для� індивідуальних� консультацій:� а� також�приміщень� з� офісними�
функціями?�Враховуючи�той�факт:�що�багато�великих�просторих�аудиторій�на�першому:�другому�і�
третьому� поверхах� головного� корпусу� в� різний� час� ліквідовано� їхнім� розділенням� під� невеликі�
кабінети:� стане� можливим� відновити� частину� цих� аудиторій:� перенісши� зазначені� кабінети� на�
мансардний� поверх�ГК?�Першочерговою� є� потреба� відновлення� двох� освітлювально7рекреаційних�
холів�у�центральній�частині�кожного�поверху:�що�поверне�головному�корпусу�нарівні�із�головними�
сходами�особливо�неповторного�іміджу?��

�

а

б
Рис. 5. Схеми перетинів горищного поверху головного корпусу

Національного університету “Львівська політехніка”:
а – поперечний; б – повздовжній
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Стане� можливим� також� перенесення� на� рівень� горища� деяких� функцій� з� приміщень:�
розташованих�сьогодні�в�дуже�непривабливих�одноповерхових�прибудовах�u4os47х�рр?�ХХ�ст?:�що�
заповнюють� простір� внутрішніх� дворів:� позбавляючи� коридори7галереї� першого� поверху�
природного� освітлення?� Отримані� площі� горища� дадуть�шанс� ліквідувати� ці� абсолютно� чужі� для�
архітектури� головного� корпусу� прибудови� і� відновити� так� первинну� рекреаційно7презентабельну�
функцію� внутрішніх� дворів?� Окрім� того:� похмурі:� непривітні� сьогодні� коридори7галереї� першого�
поверху� наповнюватимуться� природним� освітленням� і:� поєднуючись� з� облаштованими:� озелене7
ними�двориками�по�сусідству:�стануть�справжньою�візитівкою�вищого�навчального�закладу�справді�
європейського�рівня?��

Стосовно�освітлення�утворених�мансардних�приміщень:�то�його�можливо�забезпечити�за�
допомогою� плоских� дахових� вікон� типу� �Факро�� чи� �Рото�:� але� з� мідним� окуттям:� яким�
покрито� головний� корпус?� Необхідно� зазначити:� що� не� всі� приміщення� горищного� поверху�
потребуватимуть� природного� освітлення?� Так:� компrютерні� класи:� макетні� майстерні:�
креслярські� зали� можуть� організовуватися� зі� штучним� освітленням?� Також� зовсім� не� є�
критичним� відсутність� освітлення� для� влаштування� архівних� приміщень� та� приміщення� для�
зберігання�навчального�інвентарю?�

Природним� освітленням� бажано� забезпечити� зали� для� презентацій:� відкритих� зустрічей� та�
дискусій?�Особливої� просторової� виразності� нададуть� наявні� світлові� ліхтарі:� які� слід� обгородити�
світлопрозорими�конструкціями:�забезпечивши�в�такий�спосіб�потрапляння�світла�на�інші�рівні:�на�
місця�для�самостійної�роботи�студентів�та�комунікації?�

Значної� уваги� потребує� розроблення� інтерrєрних� рішень� з� урахуванням� особливостей��
конструктивних�елементів�fрис?�,g:�а�також�влаштування�додаткових�сходів?�

Наявність�перепадів�рівня�підлоги�через�масивні� тримальні�балки�субконструкції� крівлі:�що�
виступають� над� горищним� перекриттям� приблизно� на� *4� см:� можна� використати� як� місця� для�
сидіння�за�принципом�амфітеатру:�а�також�як�основу�столів:�що�дасть�можливість�обrєднати�кілька�
відсіків�в�один�простір�у�разі�влаштування�аудиторій�для�творчих�та�семінарських�занять:�можливо�
рисункових�аудиторій�тощо?��

Отже:�завданнями подальшої роботи�єz��
o�проведення�архівних�досліджень�проекту� головного�корпусу� �Національного�університету�

�Львівська�політехніка�h�
o� виконання� детальних� обмірів� і� обмірних� креслень� плану� горищного� поверху� головного�

корпусу�Національного�університету��Львівська�політехніка�h�
o� розроблення� схеми�функціонального� зонування�відповідно� до�можливостей� та� складності�

пристосування�даних�площ�для�обраних�функційh�
o�розроблення�плану�реконструкції� горищного�поверху:� а� також�пропозицій�щодо�внесення�

необхідних� змін� у� розпланування� 5o,� поверхів� головного� корпусу:� необхідних� для� успішного�
функціонування�мансардного�поверху�fсходи:�ліфтgh�

o� розроблення� етапів� освоєння� горищних� приміщень� головного� корпусу� Національного�
університету��Львівська�політехніка�h�

o�розроблення�принципових�рішень�інтерrєрів�типових�приміщень�та�презентації�проектуh�
o� пропозиції� принципових� конструктивних� рішень:� необхідних� для� освоєння� горищних�

приміщень�під�аудиторний�і�навчальний��фондh�
o� розроблення� та� узгодження� принципових� пропозицій� щодо� інженерних� рішень� та�

облаштуванняh�
o�підготовка�завдання�для�опрацювання�у�суміжних�підрозділахh�
o� пропозиції�щодо� реконструктивного� відновлення� первинного� розпланування� 5o,�поверхів�

головного�корпусу?��
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Видається�доцільним�виконати�вказані�завдання�поетапно:�відповідно�до�такого�плануz��
�

�

Висновки�
Реконструкція�незадіяних�просторів� горища�головного�корпусу�Національного� університету�

�Львівська� політехніка�� може� дати� до� y� тис?� м� кв?� площ� аудиторного� фонду� і� допоміжних�
приміщень:� необхідних� для� здійснення� якісного� навчального� процесу� на� фоні� гострої� нестачі�
аудиторного� фонду� та� навчально7виробничих� приміщень� Інституту� архітектури:� а� також� офісних�
приміщень�для�служб�ректорату�університету?�Облаштування�нових�сучасних�аудиторій�вплине�на�
якість�навчання�та�рейтинг�інституту?�Отримані�додаткові�площі�уможливлюють�здійснення�низки�
реконструктивно7реставраційних� заходів:� спрямованих�на�відновлення�первинного�архітектурного�
образу�інтерrєрів�головного�корпусу?�

Здійснення�поставлених�задач�вимагає�проведення�наукових:�архітектурно7планувальних� �та�
інженерно7конструкторських�робіт:�які�повинні�стати�наступним�етапом�цієї�роботи?�
�
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�

EFG�RHLPOKG�aGRKI�bPLF�LFG�PIIJGI�MN�RaRTLPQS�THGWPIGI�PQ�LFG�RLLPO�MN�LFG�WRPQ�`JPKaPQS�MN�LFG�Z[P[�
\MK]LGOFQPO�^RLPMQRK�_QP[GHIPL]� NMH� GaJORLPMQRK� RQa� MNNPOG�TJHTMIGI:� PQ� MHaGH� LM� PQOHGRIG� LFG� QJW`GH�MN�
KGOLJHG�HMMWI�PQ�LFG�XQILPLJLG�MN�YHOFPLGOLJHG�RQa�LM�PWTHM[G�GaJORLPMQRK�THMOGII?��

�TGOPNPOI� MN� GaJORLPMQRK�THMOGII� MN� RHOFPLGOLJHRK� ITGOPRKLPGI� HG�JPHGI:� PQ� RaaPLPMQ� LM� KGOLJHG� HMMWI:�
RKIMz�THGWPIGI�bFGHG�ILJaGQLI�ORQ�WRdG�WMaGKI�fWMaGK�bMHdIFMTIgh�aHRbPQS�HMMWI�NMH�aMPQS�OMJHIG�RQa�
aPTKMWR� THMUGOLIh� OMWTJLGH� OKRIIGI� NMH�WRILGHPQS� LFG� QGOGIIRH]� KG[GK� MN� OMWTJLGH�WMaGKKPQSh� HMMWI� NMH�
aHRbPQS� RQa� TRPQLPQS:� LM� GQIJHG� LFG� aG[GKMTWGQL� MN� LFG� RHLPILPO� IdPKKI� MN� NJLJHG� RHOFPLGOLIh� G�FP`PLPMQ:�
LGROFPQS:�RHOFP[RK�RQa�bRHGFMJIG�THGWPIGI?��

YL� LFG� IRWG� LPWG:� LFGHG� RHG� JQJIGa� RHGRI� MQ� LFG� RLLPO� NKMMH� PQ� LFG� WRPQ� `JPKaPQS:� bFPOF� WR]� `G�
IJPLR`KG�NMH�JIG�RNLGH�HGOMQILHJOLPMQ�RQa�HGTKRQQPQS?�EFGHGNMHG:�LFG�RPW�MN�LFPI�bMHd�PI�LM�OMQIPaGH�TMLGQLPRK�
MTTMHLJQPLPGI�RQa�LM�THMTMIG�LFG�OMQOGTL�MN�RaRTLPQS�LFG�JQJIGa�RLLPO�RHGR�PQ�LFG�WRPQ�`JPKaPQS�MN�LFG�Z[P[�
\MK]LGOFQPO�^RLPMQRK�_QP[GHIPL]�NMH�GaJORLPMQRK�RQa�MNNPOG�TJHTMIGI:�IM�LFRL�LFG]�ORQ�IJPL�LFG�QGGaI�MN�LFG�
XQILPLJLG�MN�YHOFPLGOLJHG�RQa�LFG�RJ�PKPRH]�IGH[POGI�MN�LFG�JQP[GHIPL]�RaWPQPILHRLPMQ?��

YOOMHaPQS�LM�THGKPWPQRH]�ORKOJKRLPMQI:�RaRTLRLPMQ�MN�LFG�RLLPO�RHGR�PQ�LFG�WRPQ�`JPKaPQS�MN�LFG�Z[P[�
\MK]LGOFQPO�^RLPMQRK�_QP[GHIPL]�ORQ�SP[G�LFG�JQP[GHIPL]�JT�LM�y�LFMJIRQa�I�JRHG�WGLGHI�MN�RHGR�QGOGIIRH]�
NMH�GaJORLPMQRK�RQa�MNNPOG�TJHTMIGI?�

XL�bPKK� `G�TMIIP`KG� LM� HGILMHG�TRHL� MN� ITROPMJI� KGOLJHG� HMMWI� MQ� LFG� NPHIL:� IGOMQa:� RQa� LFPHa� NKMMHI:�
bFPOF�bGHG�GKPWPQRLGa�MQ�IGTRHRLG�MOORIPMQI�`]�WGRQI�MN�LFGPH�aP[PIPMQ�PQLM�IWRKK�MNNPOGI:�FR[PQS�WM[Ga�
LFG�RNMHGWGQLPMQGa�MNNPOGI�LM�LFG�RLLPO�NKMMH�MN�LFG�WRPQ�`JPKaPQS?�EFG�QGGa�LM�HGILMHG�LbM�FRKKI�LFRL�IGH[G�
KPSFLPQS�RQa�HGOHGRLPMQRK�TJHTMIGI�PQ�LFG�OGQLHRK�TRHL�MN�GROF�NKMMH�PI�MN�TRHRWMJQL�PWTMHLRQOG:�bFPOF�bPKK�
SP[G�LFG�WRPQ�`JPKaPQS:�MQ�R�TRH�bPLF�LFG�WRPQ�ILRPHI:�R�TRHLPOJKRHK]�JQP�JG�KMMd?�

XL�bPKK�RKIM�`G�TMIIP`KG� LM�WM[G� LM� LFG�RLLPO� NKMMH�OGHLRPQ�NJQOLPMQI�NHMW�LFG�THGWPIGI� LFRL�RHG�QMb�
KMORLGa�PQ�[GH]�JQRLLHROLP[G�MQG7ILMH]�G�LGQIPMQI�`JPKL�PQ�LFG�u4os4I�MN�LFG�~~�OGQLJH]:�bFPOF�MOOJT]�LFG�
OMJHL]RHaI� RQa� RL� LFG� IRWG� LPWG� aGTHP[G� LFG� SRKKGHPGI� KMORLGa� MQ� LFG� NPHIL� NKMMH� MN� QRLJHRK� KPSFLPQS?� EFG�
HGIJKLPQS� RLLPO� RHGR� bPKK� SP[G� R� OFRQOG� LM� GKPWPQRLG� LFGIG� G�LGQIPMQI:� bFPOF� RHG� OMWTKGLGK]� RKPGQ� LM� LFG�
RHOFPLGOLJHG�MN�LFG�WRPQ�`JPKaPQS:�RQa�LFJI�HGILMHG�LFG�THPWRH]�HGOHGRLPMQRK�RQa�THGIGQLRLPMQRK�NJQOLPMQ�MN�
LFG�PQQGH�OMJHL]RHaI?�
EFG�HGIJKLPQS�RaaPLPMQRK�RHGRI�WRdG�PL�TMIIP`KG�LM�LRdG�R�QJW`GH�MN�HGOMQILHJOLPMQ�RQa�HGILMHRLPMQ�WGRIJHGI�
RPWGa�RL�HGILMHPQS�LFG�MHPSPQRK�RHOFPLGOLJHRK�PWRSG�MN�LFG�PQLGHPMHI�PQ�LFG�WRPQ�`JPKaPQS?�YOOMWTKPIFWGQL�MN�
LFG� IGL� M`UGOLP[GI� HG�JPHGI� TGHNMHWRQOG� MN� R� QJW`GH� MN� IOPGQLPNPO:� RHOFPLGOLJHRK� RQa� TKRQQPQS:� RQa�
GQSPQGGHPQS�bMHdI:�bFPOF�IFMJKa�`GOMWG�LFG�QG�L�ILRSG�MN�LFPI�bMHd?�

Key words: reconstruction, adaptation, attic premises, teaching rooms, number of lecture
rooms, efficiency of educational process.
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