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Історія розвитку мобільного житла бере свій початок ще з часів кочових 

племен. Бедуїни та араби північної Африки, індійські племена північного та 

південного американського континенту, кочові народи монгольських та 

тюркських племен Азії жили виключно в мобільному, збірно-розбірному житлі. 

Кочові народи Азії довели цей тип житла майже до досконалості. Юрта – це 

перший прообраз адаптивного мобільного житла. Для зручності перевезення на 

далекі відстані (в період пошуку більш придатних для життя та ведення 

господарства земель) були обрані зручні матеріали та уніфіковані елементи 

житла (отвір для провітрювання в покрівлі закривали та відкривали, залежно 

від стану навколишнього середовища) [1]. 

Вже в той час у мобільного житла було два варіанти існування в просторі 

і часі. Перший – похідний, коли житло знаходилось в складеному стані (в 

період пересування від одного місця життя до іншого). Другий – існування 

житла в стані готовності (в період стоянок). З часом такі мобільні структури 

обростали додатковими елементами в певні сезонні проміжки (наприклад, 

додавались певні споруди громадського призначення в період свят). Такі 

утворення можуть розглядатись як прототипи сучасних мобільних поселень. Їх 

планувальна організація визначалась специфікою ведення господарства і 

характеризувалась гнучкістю плануванням та композиційною структурою, що 

відображала його соціальні особливості. 

Ще на початку нашої ери римляни створювали справжні тимчасові 

містечка для військових. В окремих випадках, мобільні поселення слугували 

основою для формування більш постійних та стабільних структур, які з часом 

переростали у міста. Основним фактором, що впливав на таке перетворення 

було місце дислокації тимчасового поселення та схема розміщення поселення. 

Прикладом такого метаморфозу можуть бути численні європейські міста, що 

виросли із військових римських наметових поселень (наприклад, Манчестер, 

Ньюкасл). Наметові містечка були дуже поширені в Європі. Наприклад, 
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наметове містечко Генріха VIII (Франція, ХVІ ст.) для 5000 воїнів, яке 

налічувало більш ніж 400 палаток, включаючи бенкетні зали, капели та гостьові 

кімнати. Ці споруди мали складнішу структуру та більше функціональне 

наповнення, ніж їх азіатські попередники [4]. 

Особливу віху в історії розвитку кочового мобільного житла відіграло 

житло на колесах. Необхідність візків-кібіток у монголів в XI-XII ст. була 

викликана потребою швидкого пересування з місця на місце при постійних 

нападах та набігах. Стан із возів з поставленими на них юртами міг 

переміщатись дуже швидко. Існування кібіток підтримувалось далекими 

походами та тривалими переїздами, викликаними розквітом кочового життя [3]. 

На теренах Росії збірно-розбірні будівлі були застосовані під час 

Кримської кампанії 1853-1854 рр. в зв’язку з необхідністю в бараках-складах, 

казармах, які після нетривалого використання на одному місці, могли б швидко 

«перекинути» на інше місце експлуатації. Але достатнього поширення в той час 

такі будівлі не отримали [2]. 

Питання про застосування мобільних будівель та споруд для 

забезпечення в країні населення житлом постало в Росії пізніше. В 1896 р. на 

засіданні Санкт-Петербурзького Товариства архітекторів було прийнято 

рішення про розроблення власних норм та правил проектування мобільного 

житла. Адже до цього часу Росія закуповувала такі споруди у фінського 

товариства «Сандвик» та датського товариства «Христоф та Уммак». 

Споживачами та замовниками переносних споруд були майже всі військові 

міністерства Європи, США, Мексики, Японії, навіть Єгипет, Конго та Алжир 

купували ці споруди. В XIX ст. проектування мобільного житла зводилось до 

створення будівель, які можна було б переносити з одного місця на інше. Тобто 

до уваги приймались лише технічні питання, без урахування особливостей 

планування, експлуатації та художнього образу [2]. 

Наступним етапом розвитку мобільного житла можна вважати 

індустріальне виробництво житлових блоків для вахтових поселень в Сибіру, 

північній частині Росії та для освоєння нових незаселених територій. В цей 

період активно проводяться розробки житла для освоєння північних земель 

Росії, необжитих степових території Казахстану, а також починаються 

дослідження житла на інших планетах (наприклад, наукові поселення на 

місяці) [3]. 

На сучасному етапі проблема організації мобільних поселень 

розглядаються зовсім в іншому контексті. Сьогодні мобільні будівлі та споруди 

використовуються людиною для постійного та тимчасового проживання 

(фестивальні поселення, наукові бази та містечка), для епізодичних подій 
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(виставкові павільйони, ярмарки), для виробництва (будівельні селища), для 

відпочинку (кемпінги, туристичні містечка) [4]. 

Рис. 1. Розвиток мобільного житла в часі і просторі. 
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