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Характеристика якості візуального видимого міського середовища та 
дослідження його сприйнятливості по відношенню до фізіологічних норм зору, 
процесів та систем людського організму, що піддаються негативному впливу та 
визначення концептуальних засад архітектурно-ландшафтної організації 
території як екологічного чинника покращання стану довкілля є надзвичайно 
актуальною проблемою сьогодення. 

Для пояснення впливу штучного видимого середовища на здоров’я 
людини існує теорія автоматії сакад, яка є базисом відеоекологічної науки.  

Продуктом штучного середовища є гомогенні агресивні поля, що 
спричиняють розвиток хворобливого стану, депресії, агресії, різних неврозів. 
Адже в такому середовищі очам немає на чому сфокусуватися – лінії, кути, голі 
стіни з бетону та скла, суцільні огорожi і т. ін. В місцевих умовах часто одне 
агресивне поле накладається на інше. При спогляданні цих полів виникають 
сакади більшої амплітуди і окоруховий апарат змушений працювати в режимі 
підвищених витрат.  

Екологічний дизайн, який втілюється в об’єктах екологічної органічної 
архітектури, передбачає економію природних ресурсів, використання енергії 
вітру і сонця, застосування природних будівельних матеріалів і т. д., при якому 
будівля розглядається не як об’єкт, а як організм.  

Одним із проявів боротьби з сірістю та одноманітністю сучасного 
урбанізованого середовища типових «блочних» міст став – street-art (вуличне 
мистецтво, засобом до прояву якого є граффіті, а окрім того також постери 
(некомерційні), трафарети, різні скульптурні інсталяції і т.п.). 

В ході дослідження було оцінено відеоекологічну сприйнятливість 
території м. Вінниці по десяти мікрорайонах за відповідною методикою. 
Коефіцієнт відеоекологічної сприйнятливості  м. Вінниці коливається в межах 
0,1-0,9. Вищі значення коефіцієнта спостерігаються в центральних частинах 
міста, тут найбільші площі рекреаційних об’єктів загальноміського значення. 
Від центру до периферії відеоекологічна оцінка території знижується.  

Отже, для створення комфортного візуального середовища, необхідно не 
допускати появи агресивних гомогенних візуальних полів, прагнути до 
диференціації й урізноманітнення шляхом застосування принципів біомімікрії, 
аркології та біоніки, ландшафтного дизайну, пермакультури, а також колірного 
насичення міського середовища і т. ін. 
 


