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долу, визначення заходів щодо збереження історичного ландшафту, об�єктів 
нерухомої культурної спадщини, реабілітація (оновлення) традиційного хара-
ктеру середовища, з�ясування підходу до вибору раціональних методів проек-
тування, організації архітектурного процесу за участю студентів, які працю-
ють у реальних конкретних умовах при реалізації Міської цільової програми 
«Київ самобутній». У 2013 році на базі реального проектування у конкретних 
містобудівних умовах була реалізована Ініціатива підвищення фахової освіти 
архітекторів освітньо- 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми розвитку архітектурного середовища. 
2. Містобудування, екологія, територіальне планування. 
3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку 
архітектури та екології. 

4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво. 
5. Теорія, методика та практика дизайну. 
6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти. 
7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану 
довкілля. 

8. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у ар-
хітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будів-
ництві та дизайні. 

9. Дидактичні особливості та практичний досвід базової і професій-
ної інформатичної підготовки майбутніх архітекторів, будівель-
ників, дизайнерів, екологів. 

 
 
 
 
 

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
"АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ" висвітлюють питання, пов�язані з дос-
лідженням взаємодії та взаємозалежності архітектури і екології, з 
модернізацією вищої архітектурно-будівельної та екологічної освіти, 
зокрема, у плані її комплексної інформатизації. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та 
педагогічних працівників, практикуючих архітекторів, дизайнерів, ін-
женерів-будівельників, екологів. 

 
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
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УДК 711.11(043.2) 
РОЗГЛЯД СИСТЕМИ ВИМОГ ТА ОБМЕЖЕНЬ 

ДО ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
С.Г. Бібер, ст. викладач кафедри архітектури 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 
 
Актуальність теми доповіді. Безпечне міське середовище необхідно 

формувати за правилами, які містять в собі певні обмеження та вимоги до йо-
го створення в цілому  і до організації його структурних елементів. Міське се-
редовище, як об�єкт нормування складається з двох великих груп елементів, а 
саме � споруди та території. В залежності від типів споруд і територій існують 
свої особливості при проектуванні та будівництві, що втілюються при 
обов�язковому виконанні відповідних нормативних вимог з безпеки життя і 
здоров�я людей, охорони і покращення оточуючого міського середовища[1]. 
Зміна обмежень та вимог до формування безпечного середовища буде відбу-
ватися з розвитком і збільшенням типів споруд і підвищенням потреб людини. 
Необхідно зазначити, що при цьому нормативні обмеження, які містяться в рі-
зних регламентуючих документах і стосуються вимог з тих самих питань, не 
повинні суперечити одне одному, бути обґрунтованими і базуватися на сучас-
них наукових дослідженнях.  

Мета доповіді. Містобудування, по суті, є моделюванням і тому необ-
хідно, як в кожній складній системі, виділити стійки групи обмежень та ви-
мог, що будуть сприяти досягненню раціонального та ефективного функціо-
нування і формування безпечного міського середовища 

Основні результати дослідження. В результаті розгляду великої кілько-
сті вимог, що безпосередньо впливають на архітектурно-містобудівне форму-
вання міського середовища виникає потреба систематизації цих нормативних  
масивів. Вибудовуючи систему вимог до елементів міського середовища, а 
саме до споруд та територій, отримуємо наступні дві групи нормативів [2]. 

Перша � до споруд: 
-функціонально-планувальні; 
- санітарно-гігієнічні;  
- конструктивні; 
- протипожежні. 
Друга � до територій: 
- функціонально-планувальні; 
- безпека територій; 
-  санітарно-гігієнічні; 
- комунікаційні; 
- протипожежні.  
Виходячи з аналізу вимог до нормування елементів міського середовища, 

взаємозв�язку чинників, що впливають на формування потреб і вимог до сере-
довища, можна визначити чотири великі групи нормативних обмежень, що 
необхідно враховувати при застосуванні нормативів, а саме: 

- Архітектурно-планувальні та містобудівні � що регламентують об�ємно 
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� просторове, планувальне, архітектурно-естетичне рішення об�єкта, а також 
містобудівні параметри планування середовища; 

- Інженерно � технічні � що регламентують інженерно-конструктивні та 
інженерно-технічні рішення, починаючи від основ і фундаментів і закінчуючи 
транспортними комунікаціями міста; 

- Протипожежні � що регламентують усі вимоги до протипожежної без-
пеки з точки зору вогнестійкості конструкцій так і для забезпечення шляхів 
евакуації у спорудах і на територіях ; 

- Санітарно-гігієнічні та екологічні � що визначають параметри санітар-
но-гігієнічного та екологічного комфорту середовища як усередині приміщень 
будівель, так і на територіях. 

Впровадження результатів дослідження. Дослідження, що наведені, є 
частиною науково-дослідної роботи кафедри архітектури по розробці держ-
бюджетної теми «Визначення структури вимог до проектування житлової за-
будови». Впровадження результатів проводиться в навчально-методичній ро-
боті з дисциплін кафедри «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектур-
не проектування».  

Висновки. Поділ нормативних обмежень та вимог на групи певною мі-
рою умовний та дуже розгалужений і вимагає систематизації та оформлення у 
вигляді моделі чи структури, що однозначно покаже чіткий комплексний вза-
ємозв�язок між собою цих вимог та обмежень, які безпосередньо впливають 
на архітектурно-містобудівне формування безпечного середовища. 
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Актуальність теми. До числа мотивованих дій, які потребують дизай-

нерського осмислення, слід віднести потребу в аналізі «образної мови» в трак-
товці природніх форм з формуванням виразних сюжетів, які б могли забезпе-
чити індивідуальність паркового середовища. До таких сюжетів можна відне-
сти театралізацію пейзажів, як можливість участі в імпровізованих діях та 
спостереження за ними у парковому просторі.  

Мета: на прикладах паркобудівництва на теренах Центральної частини Украї-
ни з кінця XVIII � XIX ст. дослідити організацію паркового середовища, його інди-
відуальні риси при формуванні виразних сюжетів їх театральності і декорації. 


