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Актуальшсть теми donoeidi. Проблеми розвитку арх1тектурного сере- 
довища в наш час набуваюгь 0С0блив010 значения. Це гюв'язано з 1нтенсив- 
ним розвитком M1CT, зростанням нромисловост! в великих м1стах, зб1льшен- 
ням чисельност! населения, ускладненням 1нфрастру1пури м1ст. Для Bcix ве
ликих Micr характерна хаогичиа забудова : б1льш1сгь apxiieKiypuHX o6’cKiiB 
зводиться без урахування {егорично! i художньо-арх1тек1урно1 ц1ннос1п на- 
вколишнього середовища, часто забудовуються lUHHi 1сторичн! ландшафти . 
Важливою проблемою залишаеться зменшення в1дсотку ландшафтних тери- 
Topifi у структур! м{ста, а це е одним i3 фактор1в ног!ршення еколог1чно1 си- 
Tyanii'. Це нризводить до того, що зб1лыиуеться негативний внлив на психо- 
емоц1йний стан жител1в м1ста. Гакож негативним явитцем е зб1лыиення к1ль- 
KOCTi HepanioHajibHoro викорисгання тери1ор1й.

Мета (iden) donoeidi полягае в досл1дженн1 процесу формуванпя прос- 
горовоУ композиц!!' м1сько1 забудови [сторично сформовано! частини Киква 
(Подолу) 3 урахува1Н1ям особливостей ландшафту i рельефу.

У в1днов1дност1 до поставлено! мел и визначен! так! завдання:
1) Вид1лиги певн! комноненга Micra (цлоща. квартал, будинки) з ураху- 

ванням ландшафту i рельефу.
2) Падати пропозигц! щодо покращення opiaHisaiHi середовища для р!зних 

в!кових i coniajibHHx труп людей, збишшення зручн!ст! для лпн!х та 1нва1пд!в.
3) Розробити ирийоми удосконалення еколого-естетичних власгивосзей 

apxireKiypnoro середовища.
Ocuoeni результата дос/йдженця:
1) Узагальнено результати науково-досл1дних робп, опубл!кованих i 

описових MaTepiajiiB.
2) Проведено натурн! обсаежсння i вивчено ix резулыаги на основ! крес- 

лень i малюнк!в автора та арх!вних зображень.
3) Розроблено нрийоми ор1ан!зац!1’ архггеетурно! о середовища Подолу !з 

ландшафтними компонентами в умовах удосконалення його еколого- 
естетичних властивостей.

Рис. I. В!зуал!зац1я оргаи]ч1ю'|' сг!ни 
Anpo6au,in I впровадження peiyjibmamia дocJliджeиия. 11!д час прохо-
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джеиня практики у Державному гидириемств! «Иауково-досл1дний i проект- 
пий 1нститут м1стобудувания» було розроблепо благоустр1Й центра с. Крюк1- 
вщина, Киево-Святошинського району, Кшвсько! облает!, проведена детальна 
розробка CKBepiB, зони в1дпочинку для дорослих та д1тей, елеменги якоУ мо- 
жуть бути доц1льними ори ироектуванн! грально-паркового комплексу для ei- 
мейного вщпочинку. Спроектована органична ст1на для дизайну ландшафтно
го середовища, яка мае звуко1золя1цйну, еколог1чну га есте1ичну функц1ю, 
елугуе декоративним елементом в арх1тектурн1й композиц{1 (рие. 1).

Було розроблено М1сця для в1дпочинку людей (рис. 2).

Рис. 2. В!зуал1зац1я запроектованих м!сць для в1дпочинку людей

Висновки.
Г) З'ясовано, що вдосконалсння еколого-естетичних властивостей apxi- 

тектурного середовища сучасного Подолу м. Киева спрямоване на розв'язання 
3-х блок1в завдань: еколог1чно1’о,естегичного,еоц!ально-економ1чного.

2) Запрпоновано нокращити орган1зац1ю середовища для р1зних в1кових 
i соц1альних I'pyii людей, зб1льши1и зручгнсть для л1тн1х та 1нвал!д1в.
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Актушшшсть достдження: Арх1тектурний npocTip -  сукупн1сть 
вигляд1в простору буд1вель та споруд, призначених для визначених фуницй i 
над!лених необх1дною та достатньою для споживача 1нформативн1стю, в тому 
числ! за допомогою арх1тект>'рно1 пластики. Щодня людина неребувае в 
TicHOMy контакт] з м1ським серсдови1цем, яке нередае людин! безл!ч 
1нформац11. На естетичному p ien i 1нформативн1 якосп арх1тек1ури 
посилюються ТИМ, що {нформа1ця не просто нередасться людин!, а, що б1льш 
важливо, нороджуе нову 1нформац]ю. 1нформац1я про ст1йкють MicbKoro 
середовища зчитуеться людиною, в першу чергу, при зоровому сприйняпт. 
Тому питания зорового сприйняття набувають щоразу нову актуальн1сть i 
обумовлюються, найчаст1ше, повими чинниками.

Мета дослщження: Вивчення взаемодш арх1тектурного простору i 
людини шляхом досл1дження сприйняття 1нформа1ийного навантаження

iHcmumym aeponopmie Национального ав 'шцШного ун/верситвту


