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У статті розглядається еволюційні зміні об’ємно-планувальних 

пасажирських просторів у аеровокзалах. Встановлено, що об’ємно-планувальні 

простори складаються з трьох етапів розвитку.  
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This paper deals with the evolutionary change of space-planning spaces in the 

terminal. Established that space-planning area consists of three stages of 

development. 
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Історичні довідки вказують на те, що найбільшого різноманіття об’ємно-

планувальних рішень пасажирські простори аеровокзалів отримали після 

Першої та Другої Світової війни в країнах Германії, Франції, Англії, США та 

СРСР [92, 11]. Під пасажирськими просторами мається на увазі дослідження 

трьох пасажирських зон, а саме: операційні зали (простори пересування), зали 

очікування та загального харчування (простори перебування). У цих просторах 

виділяються наступні просторові зони в операційних залах та залах очікування: 

зона, що зайнята технологічним оснащенням та меблями; зона в якій 

використовують необхідне обладнання; зона комунікацій; зона вільних площ.  



Еволюція об’ємно-просторових об’ємно-планувальних зон у пасажирських 

просторах аеровокзалів має три етапи: зародження – 1920-1950 рр, становлення 

– 1950-1975 рр, розвиток  – 1975-2013 рр. табл. 1. Так на першому етапі 

розвитку не завжди аеропорти мали аеровокзали, а якщо мали то у вигляді 

прямокутної конструкції, що більш схожа на «сарай-ангар» ніж на аеровокзал 

[2, 12]. Крім того, вздовж літнього поля,  будували спорудження 

«павільйонного» типу, для зручності перегляду авіа-шоу, які демонстрували, на 

той час, лише обраній еліті суспільства [1, 28]. Особливість пасажирських 

об’ємно-планувальних просторів аеровокзалів, як загалом аеровокзалів того 

часу, виявлялись у проектуванні їх без планів на подальше розширення. Це 

були камерні, бетонні споруди з маленькими вікнами, які за масштабами 

співпадали із масштабами людини та спроектовані не за технологічними 

вимогам, а за простими, практичними (аеровокзали з 1920 по 1930 рр.) та 

складними, естетичними виглядами (аеровокзали з 1930 по 1940 рр.).  

Другий та третій етапи характерні збільшенням пасажиро-потоків зміні та 

об’ємно-планувальних рішень пасажирських просторів аеровокзалів, які в 

процесі еволюції стали більш технологічними. Вдосконалення нових 

технологічних процесів у пасажирських просторах відсунула необхідність 

прикрашати пасажирські простори аеровокзалів. Так збільшення пропускної 

здатності призвело до зросту площі приміщень для обробки багажу. Однак, 

розміщення пасажирів на одному поверху стало не зручним, це привело до 

необхідності розміщення пасажирів у кількох.  

Об’ємно-планувальні рішення дали можливість визначити принципіально 

різні варіанти організації руху пасажирів та багажу, що впливають на 

організацію внутрішнього планування пасажирських просторів інтер’єрів 

аеровокзалів: централізований та децентралізований. 

Централізований — обслуговування загальних пасажирських категорій 

проводяться на одному й тому ж рівні, у тих самих приміщення. 

Децентралізований — обслуговування пасажирських потоків різних 

категорій здійснюється у відокремлених один від одного приміщеннях.  



Виявлено, що залежності від періоду розвитку об’ємно-планувальних 

рішень аеровокзалів перевага надавалась кожному з них по черзі та комплексно 

(третій період). 

Таблиця 1. 

Етапи розвитку еволюції пасажирських просторів аеровокзалів  
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