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У статті розглянуто проблеми формування інтер’єру соціа-

льного житла невеликої площі  та здійснено аналіз наукових пошуків 
щодо функціонально-планувальної організації приміщень даного типу. 
Метою дослідження стали особливості дизайну житла невеликої 
площі. В результаті дослідження визначено найбільш поширені 
прийоми проектування малогабаритних приміщень з урахуванням 
трансформації житлового внутрішнього простору за рахунок меблів-
трансформерів та розсувних перегородок. Головним завданням було 
виявлення характерних особливостей дизайну, властивих проекту-
ванню малогабаритних приміщень. Визначено поширені прийоми про-
ектування малогабаритних приміщень за допомогою трансформації 
житлового внутрішнього простору. 

Ключові слова: соціальне житло, малогабаритні приміщення,  
дизайн інтер’єру, розсувні перегородки, меблі-трансформери. 
 

ВСТУП  
Малогабаритні квартири користуються великим попитом завдяки 

фінансової доступності. При існуючих високих цінах на нерухомість ба-
гато молодих сімей вважають за краще купувати невеликі однокімнатні 
або двокімнатні квартири в забудовах хрущовських або брежнєвських 
часів. Питання створення дизайну в такому житлі стоїть гостро, оскільки 
комфортне проживання буде залежати від вибору раціональності та  
стилістики інтер'єру та правильності проведення дизайнерських і ремо-
нтних робіт. Незважаючи на невелику площу, навіть малогабаритну ква-
ртиру сьогодні можна перетворити в затишне, комфортне і функціона-
льне житло. 

Відповідно невелику площу житла можливо раціонально органі-
зувати за допомогою меблів-трансформерів. На сьогоднішній день роз-
сувні столи, дивани-ліжка, крісла-ліжка, шафи і стелажі-трансформери 
міцно увійшли в практику. Вони дозволяють не захаращувати простір 
великих приміщень і допомагають ефективно вирішити проблему орга-
нізації обмеженого простору малогабаритної квартири. Виробники меб-
лів не стоять на місці – виробництво розкладних меблів активно розви-
вається, з`являються нові, значно функціональні та зручніші у викорис-
танні моделі. 
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ  
Актуальної проблемою сьогодення є виявлення особливостей 

дизайну інтер’єру житлових приміщень соціального житла невеликої 
площі. Головне завдання дослідження - проаналізувати  засади проек-
тування таких приміщень за рахунок меблів-трансформерів та розсув-
них перегородок. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  
Створити дизайн маленької квартири-студії – завдання не з лег-

ких, адже в досить обмежений простір у цьому випадку потрібно вписа-
ти різні функціонально важливі зони: спальне місце, кухню, робочий 
стіл, вітальню, іноді, дитячий куточок. Рішення про перепланування ква-
ртири в студію приймається з вагомих причин – власникам малогабари-
тних квартир хочеться розширити простір, збільшити корисну площу. 
Особливо малі площі мають кухні, невеликий простір мають вітальні 
зони, а створення єдиної кімнати передбачає багато функцій, в тому 
числі приймання гостей та можливість безперешкодного пересування в 
цьому просторі. Маленька квартира-студія – форма планування, дизайн 
інтер'єру якої вперше став активно розвиватися в Америці, звідки бла-
гополучно перекочував до Японії, а на даний час є досить актуальним і 
для нашої країни. 

Основна ідея гіпотези полягає в створенні доступного та зручного 
житла для молодих сімей та студентів, а також інших соціальних груп 
населення. Доступність житла досягається невеликим метражем квар-
тир, що дозволяє істотно зменшити їх ціну. При цьому, ніхто з усіх меш-
канців, в незалежності від розміру житлової площі, не повинен стражда-
ти через відсутність будь-яких важливих систем в будинку [1,2]. 

У зв’язку з цим найважливішим питанням постає задача зонуван-
ня і планування в квартирах. Зонування при таких малих габаритах ду-
же важливо, так як необхідно передбачити способи максимального за-
діяння всієї наявної в розпорядженні площі, використовуючи при цьому, 
по можливості, максимум простору. У цьому контексті варто розглянути 
декілька типів квартир, від самих маленьких (для однією-двох осіб), до 
більших (для трьох-чотирьох). У всіх приміщеннях важливо створити 
комфортні умови для кожного члена сім'ї, незважаючи на скромні розмі-
ри приміщень. 

Щоб малогабаритна квартира була комфортною і зручною для 
проживання, необов`язково відмовлятися від необхідних предметів ін-
тер`єру. Потрібно всього лише з розумом підійти до підбору правильно-
го планування, яке може заощадити корисний простір. Це стосується 
предметів, які можуть трансформуватися і складатися. 

Родоначальником смарт меблів-трансформерів можна по праву 
вважати класичні розкладні дивани та розкладні столи-книжки, які були, 
напевно, майже в кожному радянському будинку. Практичність таких 
меблів полягала в тому, що вони могли реально економити життєвий 
простір в малометражних квартирах і невеликих кімнатах, маючи при 
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цьому здатність розкладатися, коли необхідно було розсадити гостей 
або ж укласти спати кількох людей (рис.1). 
 

    
 

Рис. 1. Традиійні розкладні дивани та розкладні столи-книжки 
 

Однак на цьому еволюція розкладний меблів не закінчилася і на 
сьогоднішній день креативність дизайнерських і конструкторських кон-
цепцій дозволила створити велику кількість різноманітних багатофунк-
ціональних меблів-трансформерів, що мають значну практичність у по-
буті й користуються величезною популярністю в більшості країн світу 
(рис.2). 

 
 

Рис. 2. Сучасні меблі-трансформери 
 

Разом з тим, вирішення проблем малогабаритних житлових  
приміщень можна здійснювати за рахунок раціональних функціонально- 
планувальних рішень за допомогою розсувних і пересувних перегоро-
док. Зрозуміло, що це стосується не параметрів санвузлів і не одного 
універсального простору кухні-студії, коли в наявності 25–30 кв.м зага-
льної житлової площі, зонування в якій – здебільшого візуально-
декоративне. Однак, якщо у розпорядженні власника є біля 35–45 кв.м, 
а вибирати абсолютно відкрите планування («студію») не є доцільним, 
то часом, в залежності від функціональних вимог, зайва ізоляція не має 
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сенсу – про чіткий поділ на зони, можливо, варто задуматися. У цьому 
випадку дизайнери нерідко проектують декоративні перегородки, які 
часто виконують одночасно функції зонування простору та художньо-
декоративної виразності інтер’єру житла, використовуючи розсувні сек-
ції та розсувні двері [3]. 

ВИСНОВКИ  
Рішення інтер'єру малогабаритної соціальної квартири повинно 

бути спрямовано на збільшення її багатофункціональності, реалізацію 
цілісного та, в той же час, унікального стилю з урахуванням створення 
затишку і краси помешкання. Головна особливість маленької квартири - 
відсутність зайвих предметів і щоб цього домогтися потрібно розробити 
дизайн-проект, який представляє собою єдине, стилістично цілісне рі-
шення для всієї квартири - житлових кімнат, кухні, ванної тощо. 

Яким би художньо несподіваним і навіть екстравагантним не було 
вирішення інтер’єру житла, воно повинно виходити, в першу чергу, з 
міркувань зручності та естетичної відповідності смаку тих, хто буде жити 
в цій квартирі. 
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ABYZOV V., OSTAPCHUK N. 
FEATURES OF THE INTERIOR DESIGN OF SOCIAL HOUSING 

WITH SMALL AREA 
This study deals with the problem of social housing interiors for-

mation, especially with non-large areas, and analysis of the researches con-
cerning the layout of premises of this type. The aim of this study was the 
designs features of the small areas housing. Because of the study, the most 
common methods of small-sized premises designing were determined, tak-
ing into account the transformation of the residential interior space at the 
expense of furniture transformers and sliding partitions. The main task was 
the determination of the design features of small-room facilities. The com-
mon methods of designing small-sized premises with the help of transfor-
mation of residential interior space are determined. 

Key words: social housing, small-sized room, interior design, slid-
ing partitions, furniture transformers. 
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