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 Мета і задачі дослідження. Метою 
роботи є дослідження та розробка 
методів ландшафтно-планувальної 
організації пішохідних мереж в містах 
України для ефективного використання. 

 Об’єкт дослідження – пішохідна мережа.

 Предмет дослідження –ландшафтно-
планувальна організація пішохідної 
мережі.

 Межі дослідження: найкрупніші міста.

Австралия, Сидней. «Inner West Sydney's Car-Free GreenWay Is
One Step Closer to Becoming a Reality» 2018р. «Внутрішній Захід

Сіднея без автомобілів GreenWay на крок ближче до реальності»
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ЗАПЛАНОВАНО:

 складання кандидатських 

іспитів з філософії та іноземної 

мови 

 написання РОЗДІЛУ 1 та 

оформлення графічного 

матеріалу до нього

 участь в конференціях

Учбовий план (виконання за 1 рік 2018-2019рр.):

ВИКОНАНО:

 складено на відмінно в травні 

2019р. 

 закінчено першу редакцію 

РОЗДІЛУ 1 та оформлення 

графічного матеріалу до нього

 Прийнято участь у 3 конференціях
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ЗАПЛАНОВАНО:

 Написання РОЗДІЛУ 2 та 

оформлення графічного 

матеріалу до нього

 участь у конференціях

 Участь в навчальному процесі

 Написання статей

Учбовий план (виконання за 2 рік 2019-2020рр.):

ВИКОНАНО:

 Виконано 1 редакцію РОЗДІЛУ 

1 та оформлення графічного 

матеріалу до нього

 Написано підрозділ 2.1. 

 В процесі оформлення 

графічного матеріалу до них

 В процесі завершення 

підрозділ 2.2 та 2.3.

 Прийнято участь у 

конференціях + 1 міжнародна

 Написано 1 статтю
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ЗАПЛАНОВАНО:

 Завершення першої редакції 

РОЗДІЛУ 2 та оформлення 

графічного матеріалу до нього

 участь у конференціях

 Почати РОЗДІЛ 3

 Участь в навчальному процесі

 Написання статей

 Участь у конференціях

Учбовий план (виконання за 3 рік, 1ий семестр. 2020-2021рр.):

ВИКОНАНО:

 Виконано 1 редакцію РОЗДІЛУ 

2 та оформлення графічного 

матеріалу до нього

 Написано підрозділ 2.2., 2.3 

 Виконано оформлення 

графічного матеріалу до них

 В процесі розробки РОЗДІЛ 3, 

підрозділ 3.1.

 Прийнято участь у 5 

конференціях 

 Написано 2 статті
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Учбовий план (виконання за 3 рік 2020-2021рр.):

Учбова практика

ВИКОНАНО:

Отримано заліки за наступних дисциплін:

 Організація та управління науковою діяльністю;

 Фінансування наукових досліджень, грантова 

діяльність;

 Методика викладання у вищій школі;

 Методологічні основи гармонізації арх. 

середовища поселень;

 Педагогічна практика (450годин).

- Академічна доброчесність та академічне письмо (в 

процесі вирішення);



ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень і термінів

Термінологічний словник

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

1.1. Аналіз світового теоретичного досвіду формування і розвитку 

пішохідних мереж  у найкрупніших містах 

1.2. Особливості розвитку пішохідної мережі у найкрупніших містах 

світу 

1.3. Фактори, що впливають на розвиток пішохідної мережі в 

найкрупніших містах Висновки по 1 розділу

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

2.1. Класифікація зелених маршрутів.  

2.2. Принципи організації пішохідної мережі в найкрупніших містах 

України 

2.3. Заходи, засоби та прийоми організації пішохідної мережі в 

найкрупніших містах

Висновки по 2 розділу

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ У  НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

3.1. Методичні основи дослідження пішохідної мережі найкрупніших міст з 

врахуванням стадійності містобудівної документації

3.2. Методика розрахунку пішохідного комунікаційного каркасу 

найкрупніших міст (Пропозиції щодо включення пішохідної мережі у 

типові поперечні профілі вулиць і доріг для міст

3.3. Пропозиції щодо концепції розвитку пішохідної мережі найкрупніших 

міст на прикладі м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ



Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3



РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

Планшети до підрозділу 1.1. Аналіз світового теоретичного досвіду формування і розвитку пішохідних мереж  у найкрупніших містах 



РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

Планшети до підрозділу 1.2. Особливості розвитку пішохідної мережі у найкрупніших містах світу



РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

Планшети до підрозділу 1.3. Фактори, що впливають на розвиток пішохідної мережі в найкрупніших містахВисновки по 1 розділу



РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

Планшети до підрозділу 2.1. Принципи організації пішохідної мережі в найкрупніших містах України



РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

Планшети до підрозділу 2.2. Класифікація зелених маршрутів.



РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ У  НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Планшети до підрозділу 3.1. Заходи, засоби та прийоми організації пішохідної мережі в найкрупніших містах.



РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

Планшети до підрозділу 3.1. Методичні основи дослідження пішохідної мережі найкрупніших міст з врахуванням стадійності містобудівної 

документації



ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень і термінів

Термінологічний словник

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

1.1. Аналіз світового теоретичного досвіду формування і розвитку 

пішохідних мереж  у найкрупніших містах 

1.2. Особливості розвитку пішохідної мережі у найкрупніших містах 

світу 

1.3. Фактори, що впливають на розвиток пішохідної мережі в 

найкрупніших містах Висновки по 1 розділу

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

2.1. Класифікація зелених маршрутів.  

2.2. Принципи організації пішохідної мережі в найкрупніших містах 

України 

2.3. Заходи, засоби та прийоми організації пішохідної мережі в 

найкрупніших містах

Висновки по 2 розділу

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ У  НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

3.1. Методичні основи дослідження пішохідної мережі найкрупніших міст з 

врахуванням стадійності містобудівної документації

3.2. Методика розрахунку пішохідного комунікаційного каркасу 

найкрупніших міст (Пропозиції щодо включення пішохідної мережі у 

типові поперечні профілі вулиць і доріг для міст

3.3. Пропозиції щодо концепції розвитку пішохідної мережі найкрупніших 

міст на прикладі м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

100%

87%

60%

Виконано графічних матеріалів:
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ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

1.1. Аналіз світового теоретичного досвіду формування і розвитку 

пішохідних мереж  у найкрупніших містах 

1.2. Особливості розвитку пішохідної мережі у найкрупніших містах 

світу 

1.3. Фактори, що впливають на розвиток пішохідної мережі в 

найкрупніших містах Висновки по 1 розділу

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

2.1. Класифікація зелених маршрутів.  

2.2. Принципи організації пішохідної мережі в найкрупніших містах 

України 

2.3. Заходи, засоби та прийоми організації пішохідної мережі в 

найкрупніших містах

Висновки по 2 розділу

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ У  НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

3.1. Методичні основи дослідження пішохідної мережі найкрупніших міст з 

врахуванням стадійності містобудівної документації

3.2. Методика розрахунку пішохідного комунікаційного каркасу 

найкрупніших міст (Пропозиції щодо включення пішохідної мережі у 

типові поперечні профілі вулиць і доріг для міст

3.3. Пропозиції щодо концепції розвитку пішохідної мережі найкрупніших 

міст на прикладі м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ



«ЗЕЛЕНІ ШЛЯХИ» – GREENWAYS
це багатофункціональні маршрути для пересування безмоторними
транспортники засобами чи пішки.

Стумбул, Туреччна. Зелений пішохідний міст, 2013р.,

(Taksim Gezi Parkı son hali)

Релі, Франція. Міський парк Dix Park (проект 2019)



ПЕРЕТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ПІШОХІДНИХ МАРШРУТІВ

THE BOMBAY GREENWAY 

Рис.9-10. Індія, Мумбай. Проект «Бомбейська зелена дорога»
(Переможець Міжнародного конкурсу міського планування та 
міського дизайну 15 квітня 2013 р., Вело-Сіті, Австрія)



A. негативний розвиток міст в збиток екосистем, 

B. збільшення рівня автомобілізації,

C. поява нових засобів пересування, 

D. значне зменшення міських відкритих просторів

ПРОБЛЕМИ, які виникли перед суспільством:

Рис.A. Рис.C. Рис. В. Рис.D. 





Педагогічна практика:

Впроваджено в дисципліну

«Архітектурне проектування» в

проект 5ого курсу -

«Територіальний розвиток малого

міста» завдання щодо розробки

Схеми «Пішохідної мережі міста». В

процесі проектування студенти

розробили варіанти – концепції

«Пішохідної мережі міста» для міст

Ворзель, Боярка, Тараща та Боровая;

а також - детальну проробку вузла-

частини «Пішохідної мережі міста»

у М1:2000.





Педагогічна практика:

Розроблено завдання до виконання дипломної

магістерської роботи для студента (ки) 6 курсу

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

спеціалізації «Містобудування. Архітектурно-

ландшафтне проектування»

 Шкурупій Дар’я «Прийоми ландшафтно-

планувальної організації зелених пішохідних

шляхів в районах масової житлової забудови

(на прикладі оболонського району в м. Києві)»

 Фоменко Марія «Особливості ландшафтно-

планувальної організації прибережних

рекреаційних зон у м.Кропивницькому»



1. Опитування «Київ очима пішоходів»:

З метою покращення вело-пішохідного комунікаційного каркасу

міста пропонуємо вам заповнити надану анкету.

Мета опитування:

 з'ясувати стать та вікову категорію респондентів, які

користуються вело-пішохідними маршрутами в містах;

 з’ясувати наявність та якість існуючих вело-пішохідних

маршрутів міста;

 визначити пріоритет способу пересування містом;

 з’ясувати ставлення жителів до пішохідних та

велосипедних маршрутів міста;

 проаналізувати різницю в сприйнятті міста корінними

жителями і тими, хто переїхав до міста нещодавно;

 виділити недоліки та переваги розвитку вело-

пішохідних шляхів в місті та думку людей щодо бачення

майбутнього їх розвитку.



2. Опитування «Безпечний трафік на Русанівці»:

Мета опитування:

 з'ясувати стать та вікову категорію респондентів, які користуються вело-

пішохідними маршрутами в містах;

 з’ясувати наявність та якість існуючих вело-пішохідних маршрутів міста;

 визначити пріоритет способу пересування містом;

 з’ясувати ставлення жителів до пішохідних та велосипедних маршрутів міста;

 Оцінити рівень якості веломаршрутів ті пішохідних доріжок;

 Оцінити рівень комфорту пересування пішки, на автомобілі або громадському

транспорті



В даний час йде Розробка концепції зеленої пішохідних

маршрутів.

При плануванні території кварталу, сформованого 

житловими групами згідно з принципами загального 

мікрорайонного планування, передбачено:

- житлові групи з розміщенням в їх межах житлових будинків з 

прибудинковими озелененими територіями; 

- території громадської забудови (ділянка закладу дошкільної 

освіти);

- об’єкти різного функціонального призначення для 

повсякденного та періодичного обслуговування населення (крім 

виробничих об’єктів), що окремо розміщені або прибудовані, як 

стилобати, до перших поверхів житлових будинків; 

- зелені насадження загального користування з дитячими 

ігровими та фізкультурно-спортивними майданчиками, що 

формують зелені рекреаційні ділянки для мешканців житлової 

забудови.

3. Впровадження. Будівництво кварталу багатоквартирної житлової забудови в м. 

Васильків Київської області. Творча архітектурна майстерня «ТАМ ВОЙКО»



«МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ В НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: Канд. Арх., Доц. ВОЙКО Н.Ю.

Аспірантка ГАМАЛЯ А.В.

 Участь в українських та міжнародних конкурсах 2019-2022р.:

1. Фіналіст міжнародного благодійного конкурсу «Water2019» - Приз

глядацьких симпатій та перше місце «Water2020» (представлена в онлайн

галереї ColorsOfHumanity);

2. Номінант конкурсу Премія «Portal 11 Art Prize 2019» - приз глядацьких

симпатій, Київ;

3. BORDERS Art Fair 2020, FUTURE LANDSCAPES (Experimental Festival

Exhibitions and the Venice Architecture Academy), Італія, Венеція, THE ROOM

Contemporary Art Space 15 жовтня - 29 листопада 2020р.

4. Участь у проекті анімації фільму «Селяни» від творців фільму «З любов’ю,

Вінсент», Польща, 2020-2022р

5. Участь у конкурсі «Portal 11 Art Prize 2021» на тему «What is Blue?»

 Виставки 2017-2021:

1. «Твоя глибина» 2017р персональна виставка живопису у «SKLO» при 

університеті ім.Драгоманова;

2. Галерея Portal 11 – колективна виставка номінантів конкурсу Премія «Portal 11 

Art Prize 2019», Київ;

3. «Твоя межа» персональна виставка живопису у Музеї історії міста Києва, 

2019р.

4. «Миттєвості натхнення» колективна виставка живопису в музеї Лесі Українки, 

з 4 червня по 4 липня 2021р.Київ



«МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ В НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: Канд. Арх., Доц. ВОЙКО Н.Ю.

Аспірантка ГАМАЛЯ А.В.

2016-17

 Гамаля, А.В. Відновлення природних ландшафтів прибережних міських територій/ Гамаля А.В., Шебек Н.М.// "Build master class" 2016 р: зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 28 листопада -1 грудня 2016р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНУБА, 2016. 
— 96 с. тези

 Гамаля, А.В. Особливості ландшафтно-планувальної організації територій природно-заповідного фонду/ Гамаля А.В., Войко Н.Ю., Шебек Н.М.// "Build
master class" 2017 р: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 28 листопада -1 грудня 2017р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. 
адмін. України [та ін.]. — К. : КНУБА, 2017. — 134 с. тези

 Гамаля, А.В. Парк Часу, як різновид тематичного парку/ Гамаля А.В., Войко Н.Ю.//«Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання» 24 листопада 2017 
р.: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція — К. : КНУБА, 2017р. тези

 Гамаля, А.В., Особливості ландшафтної організації відкритих громадських просторів/ Гамаля А.В., Войко Н.Ю.// «Теоретико-методологічні та практичні 
основи дизайну архітектурного середовища» — К. : КНУБА, 2017р. Тези

2018-2022

 Гамаля, А.В. Організація експозиційних зон природно-заповідних територій загальнодержавного та місцевого значення/ Гамаля А.В., Войко
Н.Ю.//«Теорія і практика формування та розвитку архітектурно-дизайнерського і міського середовища» 25 квітня 2018р.: ІІІ Науково-практична конференція 
— К. : КНУБА, 2018р. Тези

 Гамаля А.В, Світовий досвід ландшафтно-планувальної організації «зеленої» пішохідної мережі в структурі міст / А.В Гамаля // «Містобудування: 
проблеми і перспективи розвитку»: матеріали першої науково-практичної конференції (27 березня 2019 р.) — К. : КНУБА, 2019р. тези

 Гамаля А.В., Історичні передумови ландшафтно-планувальної організації «зеленої» пішохідної мережі міст/ Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // «Архітектура, 
освіта і наука в Україні і світі: Досвід і перспективи розвитку» 1-4жовтня 2019р.: Міжнародна наукова конференція — Рівне.: НУВГП, 2019р. тези

 Гамаля А.В., Історичні передумови ландшафтно-планувальної організації «зеленої» пішохідної мережі міст/ Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // Колективна
монографія «Архітектурна освіта і наука в Україні та світі», присвяченої 50-річчю Рівненської архітектурної школи — Рівне.: НУВГП; стаття

 Гамаля А.В., Принципи ландшафтної-планувальної організації «зеленої» пішохідної мережі в містах України / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // «Містобудування: 
проблеми і перспективи розвитку» 16 квітня 2020р.: ІІ Науково-практична конференція — К. : КНУБА, 2020р. – С. 37–38.; тези

 Гамаля А.В., World trends in the development of the landscape-planning organization of green pedestrian networks – Світові тенденції розвитку ландшафтно-
планувальної організації зеленої пішохідної мережі / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. //  Symposium «Euro-ECO – 27 травня 2020», «Environmental and Engineering 

Aspects for Sustainable Living» – С. 6–8, ISBN 978-84-15927-31-0 тези

 Гамаля А.В., Факторы и условия, влияющие на развитие пешеходной сети в крупных городах – Фактори і умови, що впливають на розвиток пішохідної мережі 
в великих містах / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Barca Academy Publishing – VI Міжнародна науково-практична 
конференція «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» 14-16 червня 2020 року, Барселона, Іспанія. – С. 241–247, ISBN 978-84-15927-31-0; тези

Участь у конференціях, тези та статті (Прийнято участь у конференціях 2017-2021рр.:



«МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ В НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: Канд. Арх., Доц. ВОЙКО Н.Ю.

Аспірантка ГАМАЛЯ А.В.

 Гамаля А.В., Вплив розвитку немоторизованого індивідуального транспорту на формування «зеленої» пішохідної мережі в містах України / 
Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // «Архітектура історичного Києва. Історія-Теорія-Практика» 12 листопада 2020р.: VІ Міжнародна науково-
практична конференція – К.: КНУБА, 2020. – С. 44–45.; тези

 Гамаля А.В., Ландшафтно-екологічний принцип в організації «зеленої» пішохідної мережі в містах України / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // 
«Архітектура та екологія» 16-18 листопада 2020р.: ХІ Міжнародна науково-практична конференція – К.: НАУ, 2020р.; тези

 Гамаля А.В., Особливості інфраструктурних заходів при формуванні «зеленої» пішохідної мережі в містах України / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. 
// «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку» 24 березня 2021р.:  III Науково-практична конференція – К.: КНУБА, 2021р., – С. 20–
21, ISBN 978-966-999-103-4; тези

 Гамаля А.В., Класифікація «зелених» маршрутів в структурі «зеленої» пішохідної мережі в містах України / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // 
«Теорія і практика формування і розвитку дизайну архітектурного середовища» 21 квітня 2021р.: VI Науково-практична конференція – К.: 
КНУБА, 2021р.;  тези

 Гамаля А.В., Принципи ландшафтно-планувальної організації пішохідної мережі міст – The principles of landscape planning organization of the 

pedestrian network of cities / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Cognum Publishing House – VII 

Міжнародна науково-практична конференція «The world of science and innovation» 10-12 березня 2021р., Лондон, Великобританія, ISBN 

978-92-9472-197-6.; стаття

 Гамаля А.В., Ландшафтно-екологічний принцип в організації «зеленої» пішохідної мережі в містах України / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. // 
«Інноваційні технології в архітектурі та дизайні» 8-9 квітня 2021р.:  V Міжнародна науково-практична конференція – Харків, ХНУБА, 2021р. 
ISSN: 1757-899X. Стаття

 Гамаля А.В., Методика ландшафтно-планувальної організації «зелених» пішохідних шляхів в найкрупніших містах / Гамаля А.В., Войко Н.Ю. 
// Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» – XI Международная научно-практическая конференция «Fundamental and applied research in 

the modern world» 9-11 июня 2021г., Бостон, США, ISBN 978-1-73981-124-2. Стаття

Участь у конференціях, тези та статті (Прийнято участь у конференціях 2017-2021рр.:



ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень і термінів

Термінологічний словник

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

1.1. Аналіз світового теоретичного досвіду формування і розвитку 

пішохідних мереж  у найкрупніших містах 

1.2. Особливості розвитку пішохідної мережі у найкрупніших містах 

світу 

1.3. Фактори, що впливають на розвиток пішохідної мережі в 

найкрупніших містах Висновки по 1 розділу

РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ

2.1. Класифікація зелених маршрутів.  

2.2. Принципи організації пішохідної мережі в найкрупніших містах 

України 

2.3. Заходи, засоби та прийоми організації пішохідної мережі в 

найкрупніших містах

Висновки по 2 розділу

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ У  НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

3.1. Методичні основи дослідження пішохідної мережі найкрупніших міст з 

врахуванням стадійності містобудівної документації

3.2. Методика розрахунку пішохідного комунікаційного каркасу 

найкрупніших міст (Пропозиції щодо включення пішохідної мережі у 

типові поперечні профілі вулиць і доріг для міст

3.3. Пропозиції щодо концепції розвитку пішохідної мережі найкрупніших 

міст на прикладі м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Написано статей та тез по розділах:

Друкованих аркушів: __________

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за 

спеціальністю
3

Кількість статей у міжнародних реферованих 

журналах, індексованих в наукометричних базах
1

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант 7

Кількість опублікованих тез 14



«МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ В НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: Канд. Арх., Доц. ВОЙКО Н.Ю.

Аспірантка ГАМАЛЯ А.В.

ЗАПЛАНОВАНО:

 закінчити першу редакцію РОЗДІЛУ 3 

та оформлення графічного матеріалу 

до нього

 Прийняти участь у конференціях

 Участь в навчальному процесі

 Написання статей + стаття в Scopus

Учбовий план (3 рік, 2ий семестр, навчання 2021р.):

ВИКОНАНО:

 закінчено першу редакцію РОЗДІЛУ 3, 

підрозділу 3.1. та оформлення графічного 

матеріалу до нього

 Підрозділи 3.2 та 3.3 виконані на 50%

 Прийнято участь у 7 конференціях

 Розроблено завдання до виконання 

дипломної магістерської роботи для 

студента 

 Написано 2 статті у фахових виданнях + 1 

стаття з ідентифікацією Scopus (Харків)

 В даний час йде робота по впровадженню:

Розробка концепції зелених пішохідних

маршруті в проекті Будівництво кварталу 

багатоквартирної житлової забудови в м. 

Васильків Київської області



«МЕТОДИ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ В НАЙКРУПНІШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ»

Науковий керівник: Канд. Арх., Доц. ВОЙКО Н.Ю.

Аспірантка ГАМАЛЯ А.В.

ЗАПЛАНОВАНО:

 Отримати залік з дисципліни -

Академічна доброчесність та 

академічне письмо (в процесі);

 закінчити першу редакцію РОЗДІЛУ 3 

та оформлення графічного матеріалу 

до нього (до Нового року)

 Прийняти участь у конференціях

 Участь в навчальному процесі

 Написання статей у вітчизняних

фахових виданнях за спеціальністю

 Впровадження в проектах міста

Учбовий план (4 рік, 1ий семестр, навчання 2021-2022р.): Учбовий план (4 рік навчання 2021-2022рр.):

ЗАПЛАНОВАНО:

 закінчити все))




