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АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ 
РІВНЕНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМЕНІ М.В. ЛИСЕНКА 

НА ВУЛ. 16 ЛИПНЯ, 22 У М. РІВНЕ 

 

Проектування і спорудження сучасних музичних шкіл явля-
ється важливим завданням для будь-якої розвиненої країни світу. 
Саме в цих установах формується  культурний рівень молодого 
підростаючого покоління. В Україні, на сучасному етапі, відбуваєть-
ся занепад музичних шкіл, оскільки спорудженню і функціонуван-
ню даних об’єктів держава не приділяє належної уваги. Будівлі і 
приміщення музичних шкіл,  які дійшли до нас з радянських часів,  
знаходяться в незадовільному стані, більшість із них потребує ре-
монту, реконструкції та модернізації. В багатьох випадках музичні 
школи розміщуються в пристосованих історичних будівлях, які яв-
ляються об’єктами культурної спадщини, що створює певні склад-
нощі до функціонування цих об’єктів, проведення ремонтних робіт 
та пристосуванні їх до сучасних вимог та умов.    

В статті розглянуто основні вимоги до сучасних дитячих музи-
чних навчальних закладів в умовах реформування освіти, проана-
лізовано історію розвитку, функціонально-планувальні, архітекту-
рно-стилістичні рішення будівлі існуючої дитячої музичної школи, 
охарактеризовано особливості реконструкції  існуючої будівлі Рів-
ненської дитячої музичної школи та забезпечення її відповідності 
до сучасних вимог та умов. 

Ключові слова: аспект; архітектура; реконструкція; стилістика; 
музична школа; освіта. 

 
Постановка проблеми. Розвиток сучасної музичної освіти вима-

гає нових підходів до архітектурно-планувальних та функціонально-

конструктивних рішень під час проведення реконструкції приміщень 

музичних шкіл, які розміщуються в пристосованих будівлях. Особли-
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вих підходів потребує реконструкція приміщень музичних шкіл, які 

розміщуються в будівлях, що належать до об’єктів культурної спад-

щини. Аналіз вказаної проблеми заслуговує на науковий розгляд. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження про-

блем архітектурно-планувальних рішень та структури дитячих музи-

чних шкіл висвітлені у роботах В. І. Степанова, Л. Б. Мірчевського,  

А. А. Нароніна. Принципи територіальної організації мережі та типо-

логію дитячих музичних шкіл та дитячих шкіл мистецтва досліджу-

вали А. В. Лебедів, А. А. Шапіро.   
Постановка завдання. Метою статті є аналіз стану пристосова-

них історичних будівель, в яких розміщується дитяча музична школа 

№ 1 імені М.В. Лисенка на вулиці 16 липня, 22 міста Рівне, невідпові-

дності їх сучасним вимогам, а також пошук можливих принципів та 

аспектів їх реконструкції.  
Музичні школи в Україні є позашкільними навчально-

виховними закладами в системі освіти, основним завданням яких є 

гармонійний та інтелектуальний розвиток дітей засобами музичного 

мистецтва, надання їм початкової професійної підготовки для пода-

льшого самовизначення. Музичні школи являються першими сходи-

нками отримання музичної освіти, місцем, де «народжуються» нові 

таланти видатних композиторів, музикантів та співаків. 

 На превеликий жаль, стан музичних шкіл в Україні незадовіль-

ний. Більшість музичних шкіл розміщується в пристосованих 

будівлях, які дійшли до нас з часів радянської влади, а саме це: бу-

динки культури, колишні будинки піонерів, дитячі садки та ін. З од-

ного боку це – приміщення з широкими вікнами та високими стеля-

ми, але з іншого боку це будівлі, в яких архітектурно-планувальна 

структура, функціонально-конструктивні рішення не відповідають 

діючим нормативам та вимогам часу. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, очевидна потреба у 

створенні нового типу музичних шкіл за сучасними зарубіжними 

зразками, яка дозволяє поєднати функціональність та архітектурно-

естетичну виразність. 

Рівненська дитяча музична школа № 1 імені М.В. Лисенка роз-

міщується в пристосованих приміщеннях, які розташовані в історич-

но складеній центральній частині міста Рівне на вулиці 16 Липня, 22. 

Приміщення музичної школи розташовані в існуючих трьох корпусах 

історичних будівель, одна з яких, являється пам’яткою історії. 

У відповідності до облікової картки 2.3.34-2.17.16 від 20 травня 
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1975 р., Паспорту пам’ятки, рішенням виконкому Ровенської обласної 

Ради депутатів трудящих № 102 від 17 лютого 1970 р. корпус № 1 му-

зичної школи був взятий під охорону як пам’ятка історії місцевого 

значення з найменуванням «Будинок де містився оперативний від-

діл штабу Першої Кінної армії». У зв’язку з цим  даний об’єкт явля-

ється об’єктом культурної спадщини, виконання будь-яких будівель-

них робіт по якому, здійснюється у відповідності до Закону України 

«Про охорону культурної спадщини». З точки зору архітектурної цін-

ності даний об’єкт, як і корпус № 2 музичної школи, представляє со-

бою так званий «цегляний стиль», який з’явився в м. Рівному в кінці 

XIX – на початку XX століть, головною ознакою якого являється повна 

відмова від покриття фасадів будівель штукатуркою і повсюдне ви-

користання декору з цегли. Засновником цегляного стилю вважаєть-

ся нідерландський архітектор Генрик Петрюс Берлаге (1856–1934), 

який у своїх архітектурних проектах почав використовувати художні 

можливості цегли і каменю. Цей стиль поширився у Західній Європі, 

але невдовзі його витіснив модерн. З Європи «цегляний стиль», або, 

як його називають раціоналістичною течією в архітектурі історизму, 

перейняла Російська імперія, використовуючи при будівництві про-

мислових споруд і військових казарм, а з кінця XIX століття  - і в жит-

ловій та громадській забудові. Ознаками такого стилю, характерними 

для будівель музичної школи, являється використання класичних 

елементів та декорів, виконаних з цегли – аттики над вікнами пер-

шого поверху, рустовані пілястри, широкий фриз, розвинений зубча-

тий карниз. 

Історично будівлі музичної школи декілька разів змінювали 

функціональне призначення. В липні 1920 року в корпусі № 1  роз-

міщувався оперативний відділ штабу Першої Кінної армії. Важливою 

подією мистецького життя міста і всього краю стало урочисте 

відкриття музичної школи, яке відбулося у 1939 році, де були ор-

ганізовані денна і вечірня форми навчання, діяли відділи: форте-

піанний, народний, духових  і струнно-смичкових інструментів; во-

кальний для дорослих. 

До відкриття в 1955 році Рівненського музичного училища, ди-

тяча музична школа була головним не тільки навчальним, а й мето-

дичним центром з надання консультацій керівникам художньої са-

модіяльності, які працювали на території Рівненщини. В після-

воєнний період школа відновила свою діяльність, де навчалося по-

над 120 учнів.  
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На сьогоднішній день в школі навчається близько 1000 учнів, 

працює 109 викладачів та концертмейстерів. 

Корпус № 2 музичної школи не являється об’єктом культурної 

спадщини, але являється представником «цегляного стилю» і, в 

комплексі із корпусом № 1, створює архітектурний ансамбль з май-

стерно виконаним цегляним декором фасадів, що має вдале візуаль-

не сприйняття з вулиці 16 Липня.  

Корпус № 3, побудований в радянські часи не представляє ні 

історичної ні архітектурної цінності, знаходиться в непридатному 

стані, підлягає повній реконструкції. 

В корпусі № 1 розміщуються адміністративно-офісні приміщен-

ня, бібліотека, актова зала, кабінети та класи для індивідуальних за-

нять. Вхід в будівлю здійснюється з головного фасаду, з вулиці 16 

Липня. Обстеження та технічне заключення по даному об’єкту за 

останній період не виконувалося. Поточний ремонт виконувався 

декілька років назад, тому даний об’єкт являється придатним до 

експлуатації. Висота приміщень від підлоги до низу перекриття 1-го і 

2-го поверхів становить 3.90 м. Фундаменти будівлі стрічкові кам’яні 

та цегляні, стіни цегляні, зсередини поштукатурені, фасади виконані 

з декоративними виступаючими елементами кладки - рустами, пояс-

ками, обрамленнями навколо вікон. Перекриття дерев’яне поштука-

турене, дах горищний з дерев’яних елементів, покрівля шиферна, 

водовідведення з покрівлі організоване по водостічних ринвах і тру-

бах. Вікна та двері переважно пластикові, частково дерев’яні, підло-

ги паркетні та ламінатні, у санвузлах з керамічної плитки. 

Будівля обладнана системами централізованого опалення, во-

допостачання, каналізації електроосвітлення та силовими електро-

мережами, слабострумними мережами. Пожежна сигналізація та 

блискавкозахист відсутні. В незадовільному стані знаходиться по-

крівля. Сходова клітина виконана з дерев’яних елементів, має 

значний недопустимий ухил, не відповідає протипожежним нормам і 

вимогам. 

В корпусі № 2 кабінети та класи для індивідуальних і групових 

занять, актова зала на 100 місць. Будівля двоповерхова, з підвалом 

під частиною будівлі. В плані будівля складається з основної прямо-

кутної частини та добудов з обох поздовжніх фасадів. З головного 

фасаду влаштовані дві одноповерхові добудови зовнішніх тамбурів, з 

іншого дворового фасаду влаштовано двоповерхові добудови. З тор-

цевого фасаду з вул О. Вересая влаштований зовнішній вхід в підвал. 
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Висота приміщень від підлоги до низу перекриття 1-го поверху ста-

новить 3.91 м, другого поверху – 3.84 м. Висота підвальних 

приміщень – 2.55 м та 1.90 м. У підвалі розташовані технічне та під-

собне приміщення і коридор. 

Фундаменти будівлі стрічкові кам’яні та цегляні, стіни цегляні, 

зсередини поштукатурені, фасади виконані з декоративними висту-

паючими елементами кладки – рустами, поясками, обрамленнями 

навколо вікон. Перекриття дерев’яне поштукатурене, дах горищний з 

дерев’яних елементів, покрівля шиферна, водовідведення з покрівлі 

організоване по водостічних ринвах і трубах. Вікна та двері пере-

важно пластикові, частково дерев’яні, підлоги паркетні та ламінарт-

ні, у санвузлах з керамічної плитки. Будівля обладнана системами 

централізованого опалення, водопостачання, каналізації електро-

освітлення та силовими електромережами, слабострумними мере-

жами. Пожежна сигналізація та блискавкозахист відсутні. В неза-

довільному стані знаходиться покрівля. Сходова клітина виконана з 

дерев’яних елементів, має значний недопустимий ухил, не 

відповідає протипожежним нормам і вимогам. 

В стінах будівлі виявлені значні тріщини, особливо в місцях 

примикання прибудов з боку дворового фасаду. Міжповерхове пере-

криття має ухил, що засвідчує певні деформації та просідання, го-

рищне перекриття має пошкодження балок та ураження їх гнилиз-

ною, трухлявість. Елементи крокв мають сліди зволоження та пош-

кодження, послаблення кріплення шиферу, просвіти та щілини в по-

крівлі. Вікна, двері та підлоги потребують заміни. 

Згідно висновків звіту, виконаного РФ «НДІпроектрекон-

струкція» у грудні 2016 р., будівля загалом знаходиться в непридат-

ному стані та потребує капітального ремонту із заміною значної ча-

стини конструктивних елементів – стін, перекриття, даху, покрівлі та 

ін. 

Значним пошкодженням будівель корпусів № 1, № 2, № 3 яв-

ляється довготривале  ураження грибком контрукцій стін, підлог, пе-

рекриття та інших, що негативно впливає на внутрішній мікроклімат 

та експлуатацію приміщень.  
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Враховуючи статус корпусу № 1 музичної школи, як об’єкта ку-

льтурної спадщини, з метою збереження архітектурно-стилістичного 

рішення фасадів існуючих будівель корпусів № 1, № 2 та модернізації 

функціонально-планувального і об’ємно-просторового рішення ком-

плексу будівель музичної школи, розроблено ескізний проект, яким 

пропонується:  

Провести реконструкцію корпусу № 2 з надбудовою третього 

поверху. Для цього всередині будівлі влаштувати монолітний каркас 

(монолітні колони, монолітне перекриття) для забезпечення 

відповідного планування приміщень з розміщенням в них класів для 

індивідуальних занять із влаштуванням звукоізоляційних перегоро-

док між приміщеннями, влаштувати дві незалежні функціональні та 

евакуаційні сходові клітини, коридор необхідної нормативної шири-

ни, санвузли та ін., при цьому, монолітний каркас будівлі на 1.5м за-

глибити всередину приміщень будівлі, для того, щоб надбудований 

третій поверх був заглиблений по відношенню до першого і другого 

поверхів існуючої будівлі, забезпечивши таким чином, збереження 

на передньому плані автентичних фасадів першого і другого по-

верхів існуючої будівлі. Запроектований третій поверх по периметру 

накрити виносним консольним козирком, який надасть будівлі ви-

разної сучасної пластики і візуально зв’яже третій поверх із двопо-

верховим об’ємом існуючої будівлі. Для забезпечення автентичності 

зберегти в існуючому первозданному вигляді головний і два бокових 

фасади існуючої будівлі. Враховуючи той факт, що дані стіни, як і всі 

інші конструктиви, довготривалий час уражені грибком, пропонуєть-

ся частинами перемурувати цегляну кладку стін в існуючому автен-

Рис. 2.  Зовнішній вигляд 

існуючого корпусу № 2 

Рис. 1.  Зовнішній вигляд 

існуючого корпусу № 1 
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тичному вигляді, із влаштуванням під ними нових монолітних фун-

даментів.  

Між будівлями корпусів № 1 і № 2 прибудувати триповерхову 

вставку, перший поверх якої поставити на колони, для забезпечення 

проїзду і проходу всередину існуючого двору, на другому третьому 

поверхах передбачити планування приміщень класів для групових 

та індивідуальних занять із влаштуванням коридора, який функціо-

нально з’єднає корпус № 1 і корпус № 2. Зі сторони корпусу № 1 у 

прибудованій вставці передбачити вертикальний ліфт із необхідни-

ми мінімальними ліфтовими холами на кожному поверсі.  

Архітектурно-стилістичне рішення фасадів прибудованої встав-

ки та надбудованого над корпусом № 2 третього поверху здійснити в 

сучасній «інтерпретації» поєднання цегляної кладки і засклених 

площин та об’ємів з елементами метало-алюмінієвих конструкцій ві-

кон, вітражів та міжвіконних, півдвіконних та міжвітражних частин 

фасадів. 

Таке архітектурно-тектонічне рішення надбудованої і прибудо-

ваної частини приміщень відображає ознаки сучасного стильового 

рішення, так званих «лофт-фасадів», які, в певній мірі, контрастують 

із «цегляним стилем» існуючих фасадів корпусів № 1 і № 2, і створю-

ють образ поєднання сучасності і минулого. В об’ємно-просторовому 

вирішенні протяжна горизонтальна надбудова третього поверху над 

корпусом № 2, яка закінчується триповерховою вставкою, поставле-

ною на колони першого поверху, з вертикальним об’ємом ліфтової 

шахти, об’єднують між собою корпус № 1 і № 2 в єдиний об’ємно-

просторовий комплекс з виразною архітектурно-просторовою текто-

нікою сучасних та історичних об’єктів. 

Зважаючи на непридатний стан одноповерхової будівлі корпусу 

№ 3, який не представляє ні історичної ні архітектурної цінності, про-

понується провести його повну реконструкцію під триповерховий 

об’єм, архітектуру фасадів якого передбачити в сучасному стилістич-

ному рішенні аналогічно надбудові третього поверху над корпусом 

№ 2 і прибудованій вставці між корпусами № 1 і № 2. Даний корпус 

з’єднати по другому поверсі надземним переходом з корпусом № 2, 

який, за допомогою прибудованої вставки, з’єднується із корпусом 

№ 1. 
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Рис. 3. Генплан  музичної школи  

(реконструкція) 

 

Рис. 4. План 1-го поверху музичної школи 

(реконструкція) 
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Рис. 5. План 2-го поверху музичної  

школи (реконструкція) 

Рис. 6. План 3-го поверху музичної  

школи (реконструкція) 

Всередині реконструйованого корпусу № 3 пропонується пе-

редбачити галерейного типу планувальну структуру із орієнтацією в 

сторону існуючого житла галерею, з протилежної сторони якої розмі-

стити приміщення класів для індивідуальних занять. Крім того, в 

даній будівлі передбачити ліфт для маломобільних груп населення, 

санвузли, підсобні та інші приміщення. 

На третьому поверсі надбудови над корпусом № 2 пропонується 

розмістити актову концертну залу на 200 глядацьких місць. 
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Рис. 9. Загальний вигляд  музичної школи зі сторони  

вул. 16 Липня (реконструкція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цілому даний комплекс існуючих, реконструйованих, надбу-

дованих і прибудованих будівель і споруд представляє архітектурно-

просторовий ансамбль з гармонійним поєднанням елементів сучас-

ності та історичної спадщини.  

Висновки. Проаналізувавши  існуючий стан пристосованих іс-

торичних будівель, в яких розміщується дитяча музична школа № 1 

імені М.В. Лисенка на вулиці 16 липня, 22 міста Рівне,  можна зроби-

ти висновок, що вона не відповідає сучасним вимогам і не забезпе-

чує необхідних умов, для повноцінного  навчання дітей музичному 

мистецтву. Виконаний ескізний проект реконструкції даної музичної 

школи показав можливість створення повноцінного навчального се-

редовища та приведення його до сучасних вимог та умов. 
 

Рис. 7. Фрагмент фасаду   

музичної школи (реконструкція) 

 

Рис. 8. Фасад 2-го корпусу музичної 

школи (реконструкція) 
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ARCHITECTURAL AND PLANNING ASPECTS OF RECONSTRUCTION OF 
THE BUILDING OF RIVNE CHILDREN'S MUSIC SCHOOL № 1 NAMED  

AFTER MV LYSENKA ON STREET  16 LYPNYA, 22 IN RIVNE 
 
Planning and building of modern musical schools is an important 

task for any developed country of the world. The standard of cultu-
tu-
re of the young growing up generation is formed exactly in these estab
lishments. In Ukraine, on the modern stage, there is a decline of musi-
cal schools, as the state does not spare the proper attention building 
and functioning of these objects. Building and apartments of musical 
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schools, that reached to us from soviet times, are in the unsatisfactory 
state, majority from them needs repair, reconstructionand modernisa-
tion. In many cases musical schools take place in the adjusted histori-
cal building, that are the objects of cultural heritage, that creates cer-
tain complications to functioning of these objects, realization of repair 
works and adaptation of them to the modern requirements and terms. 

Ukrainian musical schools in a great deal yield to the modern 
foreign analogues, that is distinguished by emergency architecture, 
bright and comfort design, multimedia equipment. 

The development of modern music education requires new 
approaches to architectural-planning and functional-constructive 
decisions during the reconstruction of the premises of music schools, 
which are located in adapted buildings. The reconstruction of the 
premises of music schools, which are located in buildings belonging to 
cultural heritage sites, requires special approaches. The analysis of 
this problem deserves scientific consideration. 

Studies of problems of architectural and planning decisions and 
the structure of children's music schools are covered in the works of 
VI Stepanov, LB Mirchevsky, AA Naronin. AV Lebediv and AA Shapiro 
studied the principles of territorial organization of the network and 
the typology of children's music schools and children's art schools. 

Keywords: aspects; architecture; reconstruction; стилістика; 
musical school; education. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ АСПЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЯ РОВЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1  

ИМЕНИ М.В. ЛЫСЕНКО НА УЛ. 16 ЛЫПНЯ, 22 В Г. РОВНО 
 
Проектирование и строительство современных музыкальных 

школ является важной задачей для любой развитой страны мира. 
Именно в этих учреждениях формируется уровень молодого под-
растающего поколения. В Украине, на современном этапе, проис-
ходит упадок музыкальных школ, поскольку сооружению и функ-
ционированию данных объектов государство не уделяет должного 
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внимания. Здания и помещения музыкальных школ, дошедшие до 
нас с советских времен, находятся в неудовлетворительном состо-
янии, большинство из них нуждаются в ремонте, реконструкции и 
модернизации. Во многих случаях музыкальные школы размещаю-
тся в приспособленных исторических зданиях, которые являются 
объектами культурного наследия, что создает определенные сло-
жности для функционирования этих объектов, проведения ремонт-
ных работ и приспособления к современным требованиям и усло-
виям. 

В статье рассмотрены основные требования к современным 
детским музыкальным учебным заведениям в условиях реформи-
рования образования, проанализированы историю развития, фун-
кционально-планировочные, архитектурно-стилистические реше-
ния здания существующей детской музыкальной школы, охарак-
теризованы особенности реконструкции существующего здания 
Ровенской детской музыкальной школы и обеспечение ее соответ-
ствия современным требованиям и условиям. 

Ключевые слова: аспект; архитектура; реконструкция; стилис-
тика; музыкальная школа; образование. 
___________________________________________________________ 
 


