
АРШЕКТУРА та ЕКОЛОПЯ

- балкон1в, в якост! вистуиаючих осклених конструкц1й з площини ст1ни 
п1вденного фасаду;

- лодж1й, перекритих й огороджених з трьох бок1в прим1щень, частково 
вщкритих до зовшшнього простору або повнютю засклених;

- надбудов мансардних поверх1в у горищному простор!, фасад якого 
повн1стю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похило! чи ла- 
мано’1 покр1вл1;

- arpiyiniB в якост! внутр1шиьо-поверхових простор1в, в1дкритого типу 
або з1 свгаювими л1хтарями;

- св1тлових л!хтар1в - в якост! засклених конструкп1й покриття для осв1т- 
ления прим!щень;

- зимових сад1В, !нтегрованих в об’ем будиику, вбудованих, прибудова- 
них, кутових, горизонтальних або вертикальних.

Використання лише конструктивних saco6iB i дороговарт1сиого шженер- 
ного устаткування значно збшьшуе терм1н окупност! об’ект1в буд1вництва та 
не сприяе ресурсозбережеиню на державному р1вн1. В той же час вир1шення 
проблем п1двищення енергосфекгивност! житла арх1тектурно-планувальними 
засобами не нотребуе додаткового устаткування та не призводить до значного 
зб!льшення його вартосп.

Використання окремих елемент1в об’емно-просторово! структури та вп- 
лення принцип1в формування об’емно-просторових структур в технологи про- 
ектування енергоефективних житлових будинк1в секщйного типу мае знач- 
ний сколопчний noTCHijiaji.
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Актуальнкть теми доповШ. Дана тема е актуальною, так як дозво;юе 
розставити пр1оритети розвитку арх1тектурного ссредовища.

Мета donoeidi -  виявити фактори сприятливого впливу арх1тектурного 
середовища на психолог1чну систему людини.

Основн! результаты досл1дження. ApxixcKrypa впливас на екологто од- 
разу в двох аспектах:

• По перше, буд!вниц'гво споруд, як техногенний фактор, безпосередньо 
впливас на природу i людину.

• По друге, урбан1зоване мюьке середовище, щш[>на забудова створкх' ефект 
«кам’яного колодязя», який впливае на смощйний та псих1чний стан людини.

Арх1тектура. ненав'язливо, але пост1йно вшшвас на емоцп, св1дом1сть i по- 
вед1нку людини, арх1текгурн! образи проникають i вживаються в iiT св1дом!сть i 
формують певну повсд1нку i псих1чний стан. Таким чином арх1тектурне сере- 
довище потр1бно розглядати як повнощнний прояв психолог1чно1 скологп Mic-
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та. 3 одного боку, на людину негативно внливаг одномаи1тна типова забудова, а 
3 iinuoro - сучасн! арх1тектурн1 споруди не р1дко виступають в якост! агресив- 
ного руйн1вника природного середовища та 1стх)рично1 забудови.

Розглянемо фактори несприятливого впливу на психолопчний стан людини:
•  MoHOTOHHicTb i безбарвн1сть архЬешурного середовища м!ста;
• ArpecHBHi форми в арх1тектур1;
•  ApxireKTypHi форми, що заснова>п на руйнуванн!;
• Хаотична, невр1вноваже1ш композиьцйна основа;
• Використання в apxireKiypi образ!в, як1 викликають негативн! емоц1\';
• Занадто урбан1зоване середовище, зловживання техногенними фор

мами та стилями;
• Велика концентра1Ня висотних буд1вель i, як насл1док, т1снота i за- 

MKHCHicTb MicbKoro арх1тектурного середовища;
• Вит1снення арх!тсктурною забудовою природного середовища, не- 

стача зелених насаджень;
•  Конфл1кт сучасно! та 1сторичноТ архггектури.
Пошуки арх1тектурного об'ему - це також пошуки законом1рностей пси- 

холопчного вп:шву на людину об'емних функц1ональних ф11ур - оболонок 
або, просто, арх1тектурних форм. Орган1чна арх1тектура, заснована Ф.Л. Рай
том, базуеться на гармон1йному сп1вв{дношенн1 природного i apxiTCK'iypHoi'o 
середовища. Саме щ принципи розглядаються в якост! фактор1в снриятливого 
впливу арх1тектури на людину;

• В'заемозв’язок природи та арх1тектури;
• Гармон1йне впису вання об’екга в природне i м1ське середовище;
• Орган1чна apxiTCKrypa, використання образ1В, заснованих на природ- 

них формах;
•  ApxiTCKiypHi образи, як1 викликають позитивн! acouianii‘;
• Арх1тектурна гармон1я, що базуеться на пропор1йональност1, сп1вм1р- 

Hocri та cniB масштабност!;
• Використання в!дкритих м1ських простор1в;
• Озеленения арх1тектурного середовинщ. ланднтфтний дизайн;
• Збереження 1сторичного архЬектурного спадку.
Висновки. Для «оздоровления» психолог!чноТ екологп м1ста необх1дно 

вжити наступи! заходи:
• Проанал!зуваги територто забудови з метою досягнення гармон1Т 

природного i арх1тектуриого середовища;
• Розробити стратеп! сприятливо! психолопчиоТ еколог!'! М1ста;
• В1дновити та оздоровити монотонну типову забудову;
• Забезпечити озеленения та благоус1р1й арх1тек^рного середовища м1ста;
• Збереження apxhcKiypHoi спадщини зробт и головним факгором по- 

л!пшеиня арх1тектурпого середовища;
• Вик0риста1 и принципи орган1чно1 арх!тектури для формування еу- 

часного арх1тектурного середовища.
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