
218

УДК 728.1.012.1

Ольга Полякова асистент кафедри дизайну 
інтер’єру і меблів
Київський національний 
університет технологій та дизайну

Засоби формування художнього 
образу інтелектуально керованого 

житлового середовища

Анотація. У статті визначено поняття інтелектуально керованого жит-
лового середовища. Встановлено відсутність комплексних досліджень 
з теми формування художнього образу та дизайну житла в умовах об-
ладнанння його засобами інтелектуального керування. Також виявлено 
недостатньо високий рівень поінформованості дизайнерів і замовників 
щодо функціональних і естетичних можливостей системи інтелекту-
ального керування житловим середовищем. Розроблено класифікацію 
елементів системи відповідно до типів послуг, що забезпечують комфорт 
мешканців житла. Визначено засоби формування художнього образу 
інтелектуально керованого житлового середовища.
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Постановка проблеми. Формування сучасного житлового 
середовища зазнає значних змін у зв’язку з розвитком 

інформаційних технологій та появою все більшої кількості 
доступного технологічного обладнання, що, з одного боку, 
полегшує побутову діяльність людини та підвищує рівень 
комфорту житла, а з іншого – стає неодмінною складовою 
предметного оточення та активно впливає на формування 
дизайну та візуального середовища. 

Сьогодні в Україні та країнах СНД застосування техно-
логічних систем інтелектуального керування середовищем 
перебуває ще на початковому етапі розвитку. Ця ситуація 
склалася у зв’язку з низькою поінформованістю і дизайнерів, і 
замовників щодо функціональних і естетичних можливостей 
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«розумного» обладнання, а також з досить високою вартістю 
застосування і окремих складових інтелектуальної системи, 
і її комплексного забезпечення помешкання [1]. Тому одним з 
актуальних завдань дослідження є систематизація послуг, що 
надає мешканцям система інтелектуального керування серед-
овищем, та аналіз її обладнання щодо можливості впливати 
на художній образ житла.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання проекту-
вання сучасного житла, обладнаного засобами інтелектуально-
го керування середовищем, перебуває на перетині і технічних, і 
гуманітарних дисциплін, тому потребує комплексного підходу 
при тісній співпраці спеціалістів різних галузей. 

Дослідженнями зі створення художнього образу ди-
зайн-об’єктів займалися Р. Арнхейм, А. Іконніков, С. Хан-Ма-
гомедов, Г. Демосфенова, В. Баришева, І. Розенсон, В. Сидоренко, 
В. Шимко, Г. Мінервін, М. Степанов та ін. Роботи цих авторів 
склали теоретичну базу дослідження. У них досить детально 
описані принципи сприйняття середовища, а також засоби 
формування його художнього образу.

Концепція інтелектуально керованого житлового середовища 
в наукових дослідженнях і публікаціях переважно розглядається 
з точки зору технічної архітектури системи та окремого її облад-
нання. У цьому напрямку працювали: С. Кравчук, Д. Міночкін, 
М. Кайденко, А. Алексеенко, В. Северин, І. Фурман, Р. Старовєров, 
Д. Мельський, M. Chan, E. Campo, D. Estève, J. Y. Fourniols та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Специфічність художнього образу в дизайні полягає в постій-
ній динаміці його розвитку, оскільки він тісно пов’язаний і 
ґрунтується на методичних відкриттях і технологічних вина-
ходах сучасності. Така еволюція змінює або створює нові образи 
виробів і середовища, що потребує системного дослідження.

Унаслідок аналізу наукових публікацій вітчизняних та 
іноземних авторів було встановлено, що комплексне вивчення 
теми формування художнього образу та дизайну житла в умо-
вах обладнання його засобами інтелектуального керування 
не проводилося.

Мета статті – визначити засоби формування художнього 
образу інтелектуально керованого житлового середовища.

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел 
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виявив розбіжності в тлумаченні поняття «розумний будинок». 
Залежно від контексту використання визначення увага акцен-
тується на різних аспектах: технічній архітектурі системи, 
автоматизації житла, інтелектуальній складовій керування 
системою. Тому для уточнення об’єкта дослідження було вве-
дено термін «інтелектуально кероване середовище» (ІКС), що 
більш змістовно відображає його значення. 

ІКС житла – це сучасне житлове середовище, осбладнане 
високотехнологічними пристроями під управлінням цен-
трального комп’ютера, що здатні розпізнавати стан фізичного 
середовища та мешканців, передбачати їхні запити й відповідно 
реагувати, приймаючи автономні рішення, а також впливати 
на простір фізично для підвищення комфорту, оптимізації 
споживання ресурсів, підтримки здоров’я і безпеки житла та 
мешканців.

У результаті дослідження було проаналізовано можливості 
системи ІКС та сформовано перелік послуг, які мають можли-
вість отримати мешканці інтелектуалізованого помешкання, 
розроблено класифікацію елементів системи ІКС житла відпо-
відно до типів послуг, що забезпечують комфорт мешканців.

Усі послуги, що надаються елементами системи ІКС житла, 
було класифіковано на шість груп відповідно до сфер їхнього 
впливу [2]: 

• керування мікрокліматом (опалення; вентиляція; кондиці-
онування; зволоження / осушування повітря; обслуговування 
додаткових зон: басейн, газони, зимовий сад, лазня, сауна); 

• керування освітленням (природне: механізація штор, жа-
люзі, ролетів; штучне: яскравість, колір і кількість груп сві-
тильників); 

• безпека житла (контроль проникнення; диспетчеризація 
інженерних систем; пожежна безпека; відеоспостереження; 
тривожні кнопки; імітація присутності); 

• керування системами мультимедіа (мультирум; відео сис-
теми та домашній кінотеатр; внутрішній зв’язок; медіасервер); 

• керування електроживленням (управління електроприла-
дами; управління окремими розетками або їхніми групами; 
альтернативні джерела та резервне електроживлення); 

• охорона здоров’я (моніторинг систем життєзабезпечення; 
допомога літнім і людям з особливими потребами). 
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Формування художнього образу в дизайні передбачає вста-
новлення тісного зв’язку матеріальної форми об’єкта з його 
емоційною основою, зв’язку проявлення зовнішньої форми 
з її змістом і функціональним призначенням. За визначен-
ням А. Іконнікова функція дослідження образного змісту ди-
зайн-об’єктів полягає у розкритті способу та стилю життя 
користувача, відслідковуванні формотворчих орієнтирів, які 
він несе, і як наслідок – осмислення конкретних засобів органі-
зації форми в широкому контексті художньої культури доби [3].

Головними засобами формування художнього образу середо-
вища є форма, колір, освітлення, фактура, матеріал та ін. Однак 
встановлено, що сприйняття простору належить не лише до 
зорового процесу. Експериментальні дослідження говорять про 
те, що рух у просторі змінює його сприйняття, тобто кінетична 
діяльність і зорове сприйняття в цьому відношенні рівнозначні 
[4]. Це означає, що процеси трансформації та динамічні зміни 
в середовищі мають не менш важливий вплив на створення 
художнього образу житла, ніж звичні традиційні засоби.

При формуванні образу помешкання важливо використову-
вати надбання і засоби, які сьогодні є сталою базою дизайну 
архітектурного середовища. Однак також необхідно врахову-
вати можливості, що надають сучасні техніка й обладнання, 
майстерно застосовувати їхні особливості та нові методи при 
проектуванні житла. У результаті проведених досліджень 
було виведено основні засоби формування художнього обра-
зу інтелектуально керованого житлового середовища (Рис. 1). 
Розглянемо їх детальніше. 

Форма та композиційні засади. Формоутворення середовища 
та його елементів належить до сфери композиційної гармоніза-
ції. Форма в композиції виступає таким засобом проектування, 
що сприяє оптимальному вирішенню і естетичних, і утилітар-
них завдань. Виразність середовища досягається через вияв-
лення головного і підрядного, досягнення узгодженої єдності 
цілого та його частин, співмірності, гармонійності. Оскільки 
все технічне обладнання ІКС є частиною предметного сере-
довища житла, воно може бути мобільним, стаціонарним або 
вбудованим; може бути прихованим або мати активний вплив 
на формування візуального середовища. Дизайн елементів об-
ладнання ІКС житла, що обов’язково мають перебувати в полі 

Засоби формування художнього образу інтелектуально
керованого житлового середовища



222

зору мешканців, зумовлений стилістикою дизайну певного 
виробника. Звісно, розробники турбуються про те, щоби вироби 
мали можливість інтегруватися до інтер’єрів з різним худож-
нім образом, тому в асортименті обладнання майже в кожного 
виробника є видимі елементи, виконані в різних формотворчих 
і колористичних вирішеннях. 

Колір є однією з властивостей матеріальних об’єктів, що 
оточують людину. При створенні дизайну житлового середо-
вища застосовуються формальні принципи гармонізації ко-
льорів, палітри гармонійних поєднань, структура зв’язків мас 
кольорів. Також в основі процесу проектування колористич-
ного середовища лежить використання базових знань про ет-
нічний культурний спадок сприйняття та символізації кольо-
ру, фізику кольору, кольорову мову, психофізіологічну основу 
сприйняття кольору [5, с. 174]. Окрім цього, факторами впливу 
на формування колористики певного предметно-просторово-
го середовища є природно-кліматичні умови, традиційна по-
ліхромія, що є властивою певним класам об’єктів.

Для ІКС житла колір є неодмінним засобом формування ху-
дожнього образу помешкання. Існує два принципи взаємодії ІКС 
з колористичним середовищем: системна взаємодія обладнання 
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Іл. 1. Основні засоби формування художнього образу ІКС житла.
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(як частини колористичної композиції) та функціонального 
управління кольоровим середовищем (вплив на спеціальні 
матеріали оздоблення та активація механізованих елементів, 
що змінюють колір). До матеріалів, що змінюють колір можна 
зарахувати: фотохромне скло («Smart Glass»), термохромні фарби, 
матеріали-хамелеони, електрофоретичні екрани. 

Світло. Освітлення житлового середовища є недмінною скла-
довою сприйняття простору загалом і його художнього образу 
зокрема. Майже для всіх приміщень житла властиве поєднан-
ня природного сонячного світла та штучного електричного, і, 
залежно від часу доби та функціональних процесів, що відбу-
ваються в тій чи іншій зонах помешкання, сценарії залучення 
різних джерел світла можуть суттєво відрізнятися. 

Використання штучного освітлення предметно-просторового 
середовища можливе відповідно до двох підходів: налаштування 
відповідно до умов природного освітлення або створення «теа-
трального» ефекту в якості протиставлення природному [6]. До 
категорії світлових засобів створення художнього образу житла, 
окрім традиційних джерел освітлення, можна ще зарахувати й 
проекційні системи (інтерактивні мультимедійні середовища).

Для ІКС житла будь-які налаштування світлових ефектів, 
формування сценаріїв освітлення та управління окремими 
групами є типовою задачею, що виконується навіть найпро-
стішими системами з інтелектуальним керуванням. Однак 
на відміну від звичних засобів управління освітленням (за 
допомогою поєднання джерел світла у групи та вмикання їх за 
потребою з настінних вимикачів, дистанційних пультів або на-
віть з мобільного додатку на смартфоні чи планшеті), у системі 
інтелектуального керування присутня можливість побудови 
алгоритмів і залежностей. Тому певні режими освітлення стають 
частиною загальних сценаріїв житлового середовища, у яких 
запрограмовано комплексний вплив: корегування мікрокліма-
тичних умов, режим освітлення, активізація певних побутових 
приладів (аудіо-візуальний комплекс, побутова техніка та ін.), 
трансформація середовища.

Трансформація середовища. У зв’язку з тенденціями гумані-
зації житлового середовища людини, його індивідуалізації та 
створення умов для вільного естетичного вибору, для дизайну 
особливо важливим стає осмислення проблем проектування 
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динамічного простору, середовища, що підлаштовується та адап-
тується до різних потреб родини загалом і кожного мешканця 
зокрема.

Основними складовими трансформації як засобу збагачення 
художнього образу житла та його функціональної складової є: 
зміна зонування, конструктивна трансформація предметного 
оточення зі зміною або розширенням функціонального призна-
чення, мобільні елементи середовища.

Зважаючи на можливості, що надає ІКС житла, мешканці мо-
жуть керувати процесом трансформації не лише дистанційно, а і 
взагалі не бути фізично залученими до цього процесу, якщо він 
прописаний в алгоритмі виконання одного із запрограмованих 
сценаріїв ІКС. Наприклад, у сценарій «Домашній кінотеатр» мо-
жуть бути внесені такі процеси: зонування вітальні розсувною 
перегородкою з шумопоглинальним покриттям, переведення 
крісел-реклайнерів у положення напівлежачи, розгортання екра-
ну для проектора або підйом дисплея з тумби-трансформера, 
затінення вікон тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Інтелекту-
ально кероване середовище житла обладнане великим техніч-
ним потенціалом до впровадження усіх типів трансформації 
як цілісної системи художньо-образного та функціонального 
комплексу. Цей потенціал великими темпами зростає з розвит-
ком цифрових та інформаційних технологій і обмежується лише 
фантазією дизайнера. Тому сучасному дизайнеру середовища 
надзвичайно важливо володіти знаннями про новітні технічні 
розробки, що збагачують його інструментальні засоби в проек-
туванні та створенні художнього образу середовища. Тема до-
слідження потребує більш глибшого вивчення та інтегрування 
у практичну діяльність дизайнерів.
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ANNOTATION
Olha Poliakova. Methods of creating an artistic image of an intelligently 
managed living environment. Background. In recent years, there has been 
an increasing interest in the design of housing, equipped with intelligent 
environmental management systems. The formation of a modern living 
environment is undergoing significant changes due to the development 
of information technology and the emergence of an increasing number 
of a�ordable technological equipment. The newest equipment, on the 
one hand, facilitates the everyday person’s activities and increases the 
level of housing comfort, and on the other – becomes an integral part of 
the objective environment and actively influences the design and visual 
environment formation. Today in Ukraine the use of technological systems 
of the living environment intelligent management is still at the initial 
development stage. Therefore, one of the important tasks of the article are 
the systematization of services provided to residents by the system of the 
environment intelligent management, and analysis of its equipment for the 
possibility of influencing the artistic image of housing.
Objectives. The objectives of this study are to determine the means for 
creating an artistic image of an intelligently managed living environment.
Methods. The specificity of the artistic image in design consists in its 
constant dynamic development, since it is closely connected and based on 
methodological discoveries and technological inventions of the present. This 
evolution changes or creates new images of products and environments. 
Therefore, for this study the system method has been chosen.
Results. The results of the research support the idea that the creation of 
an artistic image of modern housing is impossible without the use of the 
latest technologies for the environment intelligent management. The article 
interprets the meaning of the "Intelligently Managed Environment" (IME) 
concept. IME of housing is a modern living environment, equipped with 
high-tech devices under a central computer control that can detect the 
physical state of the environment and residents, providing for their requests 
and responding accordingly, taking stand-alone solutions to increase the 
level of comfort, optimize the consumption of resources, support the health 
and safety of the home and residents. The study classifies the constituent 
elements of this system into six groups according to the services for providing 
comfort: climate control, lighting control, housing security, management of 
multimedia systems, power management, health service.
The formation of an artistic image in design involves establishing a close 
connection between the material form of the object and its emotional 
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basis, the connection of the external form with its content and functional 
purpose. The main means of forming an artistic image of the environment 
are shape, color, lighting, texture, material, etc. However, the processes 
of transformation and dynamic changes in the environment have no less 
important impact on the creation of an artistic image of housing than 
traditional means. As a result of the research, the following four main means 
of forming an artistic image of an intelligently controlled living environment 
were derived.
The shape and composition principles. Formation of the environment and 
its elements belongs to the sphere of compositional harmonization. All IME 
technical equipment is part of the objective housing environment. It can be 
hidden or have an active influence on the formation of a visual environment. 
The design of IME of housing equipment, which must necessarily be in the 
field of residents’ view, is determined by the style of a certain manufacturer 
design. Therefore, in the commercial assortment of equipment, almost every 
manufacturer has visible elements made in various form-building and color 
solutions.
Color is one of the properties of the material objects surrounding a person. 
When creating a living environment design, formal principles of color 
harmonization, a palette of harmonious combinations are applied. There are 
two principles of interaction of IME with the color environment: influence of 
the equipment appearance (as part of the color composition) and functional 
management of the color environment (impact on special finishing materials 
and activation of mechanized elements that change color).
Lighting. Almost all housing spaces are characterized by a combination of 
natural sunlight and electric lighting, and depending on the time of day and 
functional processes, the scenarios of using di�erent light sources can di�er 
substantially. In the category of means of creating the housing artistic image 
through lighting, projection systems (interactive multimedia environments) 
have also been included. For IME of housing any adjustment of lighting 
e�ects, the creation of lighting scenarios and the management of individual 
groups of fixtures are typical tasks performed even by the simplest systems 
with intelligent control.
Transformation of the environment. For the design of housing is particularly 
important to design a dynamic environment that adapts to the di�erent 
needs of the whole family and each individual. The main components 
of the transformation for enriching the artistic image of housing and its 
functioning are: zoning changes, constructive transformation of the objective 
environment, mobile elements of the environment. Taking into account 
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the possibilities of IME of housing, residents can control the process of 
transformation not only remotely, but in general not physically attracting 
to this process, if it is registered in the algorithm of performing one of the 
programmed scenarios of IME.
Conclusions. The present results are significant in expanding the toolkit of 
interior designers in creating an artistic image of the living environment with 
the use of modern technologies. The research topic requires further in-depth 
study and integration into the practical activities of designers.

Keywords: artistic image, intelligent management, living environment, smart 
home.

АННОТАЦИЯ
Ольга Полякова. Средства формирования художественного образа 
интеллектуально управляемой жилой среды. В статье определено 
понятие интеллектуально управляемой жилой среды. Установлено от-
сутствие комплексных исследований по теме формирования художе-
ственного образа и дизайна жилья в условиях оснащения его средствами 
интеллектуального управления. Также выявлен недостаточно высокий 
уровень осведомленности дизайнеров и заказчиков по функциональным 
и эстетическим возможностям системы интеллектуального управления 
жилой средой. Разработана классификация элементов ее системы в 
соответствии с типами услуг, обеспечивающих комфорт обитателей 
жилища. Определены средства формирования художественного образа 
интеллектуально управляемой жилой среды.

Ключевые слова: художественный образ, интеллектуальное управление, 
жилая среда, умный дом.
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