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У статті проаналізовано проблеми існуючих та перспективи розвитку сучасних 
освітньо-наукових центрів у Львові. Виникнення багатофункціональності освітньо-
наукових закладів зумовлено сучасними потребами освіти. Можливий принцип вирі-
шення цих питань розглядається на прикладі функціональної організації освітньо-
наукового центру, створенні комфортного освітнього простору, який уособлює собою 
розвиваючу функцію для людей різного віку.  

Ключові слова: освітній заклад, архітектурно-планувальне рішення, громадський 
простір, планув альна структура, корисна площа. 
 

Постановка проблеми  
XXI ст. – це період високої конкурентної боротьби за матеріально-технічні ресурси, це 

стрімкий розвиток інноваційних технологій та методів навчання. Тому головне завдання для якісної 
освіти сьогодні – це створення сучасних багатофункціональних закладів, де могли б отримувати 
знання люди різного віку. Органічне поєднання в позашкільному освітньому процесі нав-
чальної, наукової та інноваційної діяльності, дозволить людям навчальних закладів опанувати 
сучасну методику виконання науково-дослідних робіт. Такі багатофункціональні заклади 
будуть підвищувати привабливість міст, створювати сучасний громадський простір та 
комфортний простір для навчання, зацікавлення до наукової та публікаційної активності, участі 
в конкурсах та грантових проєктах, а також усвідомлення важливості науково-дослідної, 
інноваційної та творчої роботи.  

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питання інновації української освіти цікавило не лише вітчизняних, але й закордонних 
науковців. Теоретичні та технологічні основи щодо інновації освіти та структуру сучасних освітніх 
закладів вивчає І. Коновальчук (Ковальчук, 2016); теоретико-методичні основи проєктування 
вивчає В. Докучаєва (Докучаєва, 2007), а класифікацію інноваційних закладів освіти досліджує 
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С. Лінда (Лінда, 20210), І. Дичківська (Дичківська, 2004) та ін. У полі зору тих та інших дослідників 
сучасних багатофункціональних закладів освіти та інновацій в освіті опиняються усі складові цього 
процесу: методологія, теорія, практика тощо. 

 
Мета статті 

Проаналізувати світовий та вітчизняний досвід створення сучасних багатофункціональних 
освітніх закладів, їх функціональне наповнення та архітектурно-просторове вирішення.  

 
Виклад основного матеріалу 

У період глобалізації знання потрібні не тільки для розвинутих країн, але й для тих, що 
розвиваються, причому для останніх особливо важливим буде доступ до електронних баз 
даних, які полегшують ознайомлення та оволодіння новими науково-технічними досяг-
неннями. Тому особлива увага повинна приділятися створенню багатофункціональних 
навчальних закладів. Загальновизнаною стала думка про те, що сьогодні лише через знання 
можна створити й розвивати конкурентоспроможну економіку, здатну забезпечувати су-
часний рівень життя населення. Здатність суспільства формувати і застосовувати інноваційні 
знання має вирішальне значення для забезпечення сталого економічного росту суспільства.  

В умовах динамічного розвитку сучасного світу говорити про інновації, як щось стале і 
постійне не можна, оскільки сам термін та його сутність передбачає змінність і динамічність. 
Те, що сьогодні ми вважаємо інновацією в освітньому закладі, уже завтра може бути 
загановідомим та використовуваним. Загалом поняття інновації в освіті та в освітньому 
закладі сприймаються по-різному у відповідному часовому проміжку. Наприклад, для 
сучасного, добре оснащеного багатофункціонального навчального закладу використання 
нових засобів навчання є звичним явищем, а для необладнаного закладу освіти це може бути 
інновацією. Також  зауважимо, що процес інноваційності буде результативним і 
продуктивним тоді, коли стане системним, логічним, цілісним, діяльним і особистісно 
орієнтованим. 

Завданням створення таких закладів є: 
– створення позитивного іміджу підвищення рівня впізнаваності; 
– залучення цільової аудиторії та переконання потенціоальних відвідувачів корисності 

комплексу; 
– створення зручного міського середовища та сучасного громадського простору; 
– проведення мистецьких і культурних заходів для людей, а також ділових мистецьких 

заходів за участю інвесторів;  
– задоволення потреб користувачів в освітній та спортивній функції;  
– створення центру притягання для мешканців та туристів. 
Такого типу споруда охоплює всі вікові групи населення. Основними цільовими групами 

користувачів проєкту мають стати діти різних вікових категорій, які переважно будуть перебувати в 
навчальних класах, мешканці району, а також туристи, які зможуть відвідати виставкові зали та 
насолодитися архітектурою. 

Структура будівлі передбачає пропозицію організації внутрішнього простору, як-от: 
виставкові зали, конференц-зали, актові зали, а також навчальні класи, поєднання із зовнішніми 
шляхами комунікацій, створення взаємопов’язаних функцій комфортного середовища для відві-
дувачів. 
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Таблиця 1 
 

Пошук проєктного рішення 
 

Функціональна група 
приміщень Аналоги проєктного вирішення 

1 2 
Вхідна група 
приміщень 

    
West Allis, Wisconsin. URL: https://design-milk.com/1940s-manufacturing-plant-turned-

new-offices/?media_id=219889 (дата звернення: 26.04.2022) 
 

Конференц-зал 

 

 
Spotlight on Corporate Workplaces: Regus, La Parisienne and Gemcorp. 

URL: https://www.vibia.com/us/spotlight-corporate-workplaces-regus-la-parisienne-
gemcorp/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm 

_campaign=the_edit_sept_2017_us&utm_content=spec_us&utm_term=corp_work_one
_us_newsl&epik=dj0yJnU9TUdUcnpsMncwY2k3ZjlaNEJNbFRVTlF0dzN1ZFoxNEYmc

D0wJm49LXFWV2hodS1iX1YwODM2bUc2QmlWQSZ0PUFBQUFBR0owM1NR  
(дата звернення: 06.05.2022) 
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Продовження табл. 1 

1 2 
Бібліотека 

   
Dalarna Media Library. URL: https://www.archdaily.com/511535/dalarna-media-

library-adept (дата звернення: 26.04.2022) 
 

Виставковий зал 

   
East Exhibition. URL: https://dnco.com/work/here-east-exhibition 

(дата звернення: 06.05.2022) 
 

 
Gedenkstätte Mauthausen. URL: https://bwm.at/en/projects/gedenkstatte-mauthausen/ 

(дата звернення: 06.05.2022) 
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Продовження табл. 1 

1 2 
Навчальні аудиторії 

    
Breathable Apartments Display Suite, North Fitzroy.  

URL: Spherahttps://www.sphera.com.au/dt_gallery/breathable-apartments/ 
(дата звернення: 06.05.2022) 

 

   
Digital Entity Workspace. URL: https://www.archdaily.com/771366/digital-entity-

workspace-de-amicis-architetti (дата звернення: 06.05.2022) 
 

Кафе 

  
Family Innovation Center. URL: https://www.archdaily.com/875802/watt-family-
innovation-center-perkins-plus-will/59687b85b22e38bb9b000237-watt-family-

innovation-center-perkins-plus-will-photo (дата звернення: 06.05.2022) 
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Закінчення табл. 1 

1 2 
Рекреаційна зона 

   

Ellis Park. URL: https://twitter.com/slowottawa/status/ 576333839405989888  
(дата звернення: 06.05.2022) 

 
Висновок 

Будівництво таких багатофункціональних споруд є необхідним задля забезпечення сучасної 
інноваційної освіти в Україні. Цей сектор наразі не представлений, тому швидко отримає 
популярність серед різних вікових груп населення. Враховуючи багатофункціональність комплексу, 
він ймовірно зможе покривати витрати на утримання, а саме: виставкові зали, конференц-зали, 
проведення вистав в актовому залі. Саме такі комплекси потрібні для виховання такої особистості, 
яка буде здатна впоратися із власними життєвими завданнями та викликами, а також стати 
продуктивним членом громадянського суспільства. Сучасна освіта повинна містити і відображати 
здобутки сучасної науки, техніки і технологій.  
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SEARCH FOR AN ARCHITECTURAL SOLUTION  

FOR MODERN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC CENTER 
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The XXI century is a period of fierce competition for material and technical resources, which is a 

rapid development of innovative technologies and teaching methods. Therefore, the main task for high-
quality education today is to create modern multifunctional institutions where people of different ages could 
get knowledge. The organic combination of educational, scientific and innovative activities in the 
extracurricular educational process will allow people in educational institutions to master the modern 
methodology of performing research work.  

The tasks of creating such institutions are: 
– creating a positive image of increasing the level of awareness; 
– attracting the target audience and convincing potential visitors of the usefulness of the complex; 

mailto:iryna.i.pohranychna@lpnu.ua
mailto:oleksandr.avramuk.ar.2018@edu.lpnu.ua


Пошук архітектурного вирішення сучасного освітньо-наукового центру 135 

– creating a comfortable urban environment and modern public space; - holding artistic and 
cultural events for people, as well as business art events with the participation of investors;  

– meet the needs of users in the educational and sports function;  
– creation of a centre of attraction for residents and tourists. 
Innovative education should be based on a systematic and integrated approach. An important feature 

of the innovation of educational institutions is also its structure and fullness. Innovations in education 
should be aimed at ensuring the achievement of the goals of the educational process, drawing up a complete 
outline of the educational process and ensuring a predictable result. 

 
Keywords: educational institution, architectural and planning solution, public space, planning 

structure, usable area. 


