
АРШЕКТУРА та ЕКОЛОПЯ

'1’ема роботи е довол! новою у в!тчизнян1й ирактиц!, тому звертаючись до 
заруб1жного досв1ду ми бачимо, що складн1сть проекчування форми 1ювн!стю 
себе виправдовуе, адже ми отримусмо екстравагантн! фасади з великими в1к- 
нами, як1 також виконують важливий аспект -  !нсоляц1ю прим1щень (рис. 2): 

Висновки. Шдводячи висновки можу сказати що незважаючи на Bci 
складнощ! проектування так! планувальн! р1шення в ф!нал1 повн!стю себе ви- 
правдовують адже фасади буд1вл! виглядаюгь дуже привабливо, також сам 
житловий npocTip виглядас напрочуд ц!кавим i водночас комфортним.
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Актуальнкть теми доповШ. Сьогодн! актуальною с проблема paiiioHa- 
льноТ та гармон1чно1 opraHisauiT м1ських простор1в, зокрема у зонах, перепаси- 
чених транспортом. Спираючись на сучасний анал1з opranisaqii простору м1с- 
га, можна засв1дчити його перепасичеп1сть буд1влями та сгюрудами, як1 через 
pi3Hi причини не вписуються в арх1тектурний образ певного м1ського середо- 
вища, що створюе значний дискомфорт у жител1в.

BiacyTHicTb можливостей 1дентиф!кувати М1ськ1 осередки за характерними 
природними компонентами, колористикою, ритм1кою забудови, наявн1стю необ- 
х!дних акцент1в обумовлюе дисгармон1ю i роздроблен1сть середовища, що 
сприймаеться в1зуалыю. У систем! багатьох м!ських вулиць !снуючо1 забудови 
мае м1сце пульсуюча щирина комун1кац1й i р1зноман1тн1сть поперечного проф!- 
лю, ню не завжди сприяе смислов1й гармон1зац1'| м1ського середовища. 11ри оче- 
видн1й актуальност! вир!н1ення проблем гармон1зац1У м1ського середовища м1р- 
кувапня щодо забезпечення комфортного перебувапня людини на вулицях м1ста 
як п!шохода, вод]я, велосипедиста нажаль залишаються лише м!ркуваннями.

Нестримне зб1льшення к1лькост1 автомоб1л1в у м1стах призвело до ряду 
проблем, що обумовлюе необх1дн1сть комплексного п!дхо;;у до формування 
НОВО! струк1ури кому(пкац!йних простор1в, яка буде враховувати безпеку уча- 
сник!в руху, ор1'ап1зоване збер1гания автомоб!л1в i багато inninx умов i факто- 
р!в. При цьому збереження та в1дновлення нриродних систем, комненсац1я на- 
сл1дк1в ан грогюгенно! д1яльност! в М1стах, модерн1зац1я та розвиток еколог1ч- 
но безнечних вид1в транспорту е пр1оритетними.

Структура сучасних м1ст стае все менш ефективною, зокрема з точки зо- 
ру забезпеченЕш комфортност! перем1щення людей вулицями. Екснанс1я псор- 
ган!зованого napKiniy, неч1тке розмежування п!шох1дних i гранспортних нро- 
CTopiB робить людину все бшьш незахищеною в м!ському середовищ!.

Анал1з загального сучасного стану украТнських м1ських нростор1в, ви- 
значае ряд проблем, як! нофебують нерщочергового вир1шення:

• в1зуальна б1дн1сть середовища;
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• в1дсутн1сть або недоста'гн1сть благоустрою;
• наяв1псть значних територ1й, як1 використовуються нерагионально;
• хаотичыий розвиток м1ського середовита;
• иаявн1сть буд1вель, що не вписуються в арх1тектурний образ м1ста.
У сучасних великих м1стах присутне агресивне в1зуальне середовище, яке 

створю ю ть однотипн! прямоку гн! буд1вл1, з одноман1тними с!рими в1дт1нками по- 
верхонь. Иавколишне в1зуальне середовище не вщновщае ф1з!олопчним нормам 
зоровог'о снрийня'ггя. Людина нриинчусться одноман1тн1стю - виникають денресй', 
астен1я, неврози. A pxixeK iypa б!он1чних сноруд, навпаки, р13номан1тна, в н1й здс- 
бшьшого вщсутн! прям! л1ш1 i кути, вопае природпим продовжепням.

Аналй доапджень i публ1кац1й. 1?иникнення б!он!ки -  один з найб1лыи 
яскравих прояв1в загальноУ тендерниТ розвитку наукових дослщжень, характе- 
рних для друго! ноловини XX стор!ччя. Нараз! розвиток б!он1ки обумовлюеть- 
ся ТИМ, що до середини минулого стор!ччя були вже наконичен! певн! знания 
в галуз! вивчення структури i функщонування живих орган1зм1в, розроблен! 
ocHOBHi методи Тхнього вивчення, а також з’явилася наукова i техн1чна база, 
необх!дна для постановки цих дослщжень.

Для б1он!чно1'о п1дходу характерне досл1дження саме тих особливостей 
фупк1ионування живого орган1зму, як1 необх1дн1 i достатн! для р1шення конк- 
ретних задач Тх використання в арх1тектурних формах i конструк1Йях. Таким 
чином, сучаспа б1он!ка категорично вщкинула принцип сл1пого коп1ювання, 
некритичного вщтворення живоТ природи в техн1чних аналогах i прийняла ме
тод функц!онального моделювання, що базуеться на вимогах 1зоморф1зму те- 
хн!чних систем i б1олопчних прототип1в (лопчних моделей).

BioHiKa дас можлив1сть пон1уку нових, функщонально виправданих apxi- 
тектурних форм, що в1др1зняються красою i гармон1ею, i створення нових ра- 
ц1ональних конструкц1й з одночасним використанням дивовижних властивос- 
тей буд1вельного матер1алу живоТ нрироди. Вона в!дкривас шляхи реал1зац1Т 
едност! конструювання i створення арх1тектурних засоб1в з використанням 
eneprii сонця, вггру, косм1чних нромен1в. Але, мабуть, найб1льш важливим и 
результатом може бути активна участь у створенн! умов збереження живоТ 
природи i формуванн! гармон!чноТ н едност! з арх!тектурою.

Мета ( 1дея ) donoeidi. IT конкретною ц1ллю е демонстрац1я можливосп 
орган1зувати внутр1ипнй нрост!р м1ського середовища арх!тектурними засо- 
бами на основ! б!он1чного нщходу. В!днов!дно головним завданням е визна- 
чення i застосування адаптивного п1дходу до орган!зацГ1 м!ського середовинщ 
is використанням б1он1чних формотворчих i художньо-естетичних принцип1в 
щодо арх!тектури м1ських нростор1в. ГИд б1он1чними принципами у даному 
конгекст! розумкться пошук структурно! нобудови системи (за аналог1сю з 
елементами живоТ природи) як в1дкритоТ споруди, що е елементом MicbKoY ар- 
х1тектури, яка 1юедпуе естетику з прогресивними техн1чними засобами.

Осповш результата доайдження. Арх1тектурно-буд1вельна 6ioiiiKa ви- 
вчае закони формування i структуроутворення живих тканин, займаеться ана- 
л!зом конструктивних систем живих орган1зм1в за принципом економп мате- 
р1алу, енерпТ та забезнечення над!йност1, та визначас можливост! використан-
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ня них приицип1в в apxiTCKTypi. Протягом багатьох рок!в стил! зм!нюють один 
одного, кожен з них неновторний. Одне з нових нанрям1в -  б1он1ка - заслуго- 
вуе особливоТ уваги.

Основоположником 6ioHiKH можна вважати A h t o h Io  Гауд1, який був од
ним 3 найяскрав1ших представник1в арх1тектури свого часу. СвоУми творами 
Bin розкрив можливост! взаемод!!' складних конструктивних р1шень та б1он1ч- 
ноУ арх!тектурноТ форми. Саме 1'ауд1 першим став не просто привносити в ар- 
х1тектурн! споруди декоративн! елементи природи, а надав буд1влям характер 
навколишнього середовища.

Висповки. Б1он1чна арх1тектура передбачае створення буд!вель, як1 е при- 
родним продовженням навколишнього середовища. Б!он1чна арх1тектура у свое
му подальшому розвигку, зокрема нрагне до поеднання з арх1тектурою еколог1ч- 
ною - енергоефективних i комфортних будинк1в з незалежними системами жит- 
тсзабезнечення. 11ри буд1вництв1 використовуються еколог1чно сум!сн1 з люди- 
ною матер!али та буд1вельн1 конструкц!]. В weajii, будинок майбутнього - не ав
тономна самозабезнечуюча система, що орган1чно вписусться своею б1он1чною 
формою в природний ландшафт i icnye в rapMonii з природою.
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Актуалыйсть теми donoeidi. 3 розвитком cycniju.Horo виробництва, його 
1нтенсиф1кац1сю зростас роль орган1зац1У в1дпочинку для регенерац!Т та розвитку 
життсвих сил людини, ви1рачс1шх у npoueci npaqi. Особливого значения зазна- 
чена проблема набувае в сучасних умовах насиченого 1нформац1ею сусп1льства, 
яке привносить револю1Нйн! зм1ни до трааи1нйного способу життя людини.

Акгуальн1сть теми зумовлена тим, що зараз невпинно зростас роль рек- 
реац1йно-споживчоТ д1яльност1 людей, найб1льш привабливим р1зновидом якоТ 
е туризм. Зважаючи на це, нав1ть у тих кра'ншх, де в!н ще не hoci' b дом1нуючо- 
го м1сця в структур! дозв1лля - а це стосуеться i сьсгоденноУ УкраТни, - туризм 
привертае до себе ува1у як ланка економ1чно1' д!яльност1, здатна забезнечити 
значний i суттевий господарський чи ф!нансовий ефект.

Вщпочинок в Криму стае все популярн{шим з кожпим роком. Селище 
Сонячна дoJШнa - це затишний красивий куточок Кримського п1вострова. Тут 
майже не бувас негоди, i 300 дн‘|в на р1к св1тить ласкаве тепле сонце . Сонячна 
долина е найкращим м1сцем для в1дпочинку як с!мейного типу, так i в1дночи- 
нку у велик1Й компанП'. Тут е все, ню може знадобитися в1д1ючиваючим.

Саме тому в селищ! Сонячна долина, доречне внровадження та розвиток 
1нфрас груктури туризму та рекреац!!'.

Мета donoeidi. Анал1з сучасного стану оздоровчо-рскреан1йноТ д1яльност! в 
УкраТн! та селищ! Сонячна долина АР Крим. Дня дося1 нення uiei м а  и необхщно
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