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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: “Садовий 

будинок” з курсу “Архітектурне проектування” призначені для студентів 
спеціальності 6.120100 “Архітектура будівель і споруд” 3-го семестру, денної 
форми навчання, факультету будівництва і архітектури відповідають вимогам 

кваліфікаційної характеристики бакалавра, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України від 6.06.1994р., в об’ємі згідно робочої програми 

дисципліни. 

Мета-допомогти студенту запроектувати будівлю у відповідності до теми 

курсового проекту на основі нормативних даних, методичних рекомендацій 

порядку виконання проекту з оцінкою прийнятого рішення та графічних 

прикладах оформлення роботи. 

Методичні вказівки складаються з методичної, теоретичної і практичної 
частин. 

На виконання курсового проекту відводиться 8 академічних пар і 
самостійна робота студента в об’ємі по його творчим здібностям. 

 

2. МЕТОДИКА ВИКОНАНЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

“Ми можемо стільки, скільки знаємо, плюс те, що дає нам емоційне 
напруження”.  

/ П.В. Симонов . “Теория отражения и психофизиология эмоций”/. 

 

Архітектурно-проектна діяльність-це перетин теорії і практики на 
підґрунті духовності. Синтез технічних і художніх складових, що дозволяє 
розвинутись образному формуванню змісту творчого пошуку. 

За допомогою методики архітектурного проектування творчий процес 
управляється і регулюється, що дозволяє студенту накопичувати основи 

майстерності. 
В методичну основу творчого метода закладено принцип комплексного 

проектування. Одночасно розробляються містобудівельні, функціонально-

планувальні, конструктивні, економічні і архітектурно-художні питання. 
Тобто, об’єкт розглядається в контексті з оточуючим середовищем. Таким 

чином відпрацьовується розуміння архітектури, як системи зі всіма її 
закономірностями: с у с п і л ь с т в о – п р и р о д а – а р х і т е к т у р а. Тому 
при проектуванні об’єкту головною задачею стає знаходження його місця в 
містобудівельному середовищі по принципу цілісності і розкриває задум 

теми в об’ємі, просторі і часі, що передбачає створення відкритих систем, які 
можуть вільно змінюватись в розвитку. Такий підхід ґрунтується на методі 
проблемного проектування. 
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Е т а п  и   р о з р о б к и   п р о е к т у : 
I. Творчий пошук або орієнтування по темі; 

II. Творча розробка або пошук / ескізування /; 
III. Проектування або виконання /розробка креслень /; 
IV. Просторове моделювання або макетування; 
V. Підготовка до здачі проекту. 

VI.  Захист КП. Оцінювання. 
В з а є м о з а л е ж н о с т і  ефективності проектування : 
Творчий пошук: к л а у з у р а, е с к і з – і д е я, первісне е с к і з у в а н я. 
Творча розробка: о б м е ж е н я сфери пошуку і приведення до 

проблемної ситуації у проектуванні; а н а л і з і с и н т е з ряду в а р і а н т і в, 
узагальнення у форму е с к і з у  – п р о е к т у ; с у м і щ е н я вимог і 
гармонії внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Проектування: упорядкування рішення, створення композитної цілісності 
проектної моделі, гармонізація форм і пропорцій, графічне виконання задуму 

і текстове пояснення. 
Просторове моделювання:побудова перспективи або аксонометрії. 
Макетування: розробка макету об’єкту в довільній техніці. 
Підготовка до здачі проекту: виставка проектів, захист проекту (виступ), 

оцінка, підсумкове обговорення результатів проектування. 
Ядром творчого процесу в архітектурному проектуванні є етап творчого 

пошуку, який формується під впливом накопичення знань по певній схемі їх 

взаємозв’язку. 

Схема 1. 

ТВОРЧИЙ ПОШУК ІДЕЇ І ЗАДУМУ ПРОЕКТНОГО РІШЕННЯ 
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З метою отримання первісної уяви про об’єкт розробляють к л а у з у р у 
шляхом архітектурного ескізування тобто, робота виконується від руки, без 
креслярських інструментів , одразу, в завершеному варіанті, в любій техніці 
виконання на папері з гладкою дрібно фактурною поверхнею /ватман, калька, 
міліметрівка тощо/. 

Під час творчого пошуку доцільно відвідати об’єкти по аналогічній 

тематиці і ознайомитись з об’єктом в цілому, з його планувальною 

структурою, розмірами, функціональними і технологічними процесами, 

умовами експлуатації, тощо. Таким чином відбувається візуальний аналіз 
побаченого і робляться висновки. 

Рекомендується вивчити методичні матеріали кафедри: експозиції 
найкращих робіт студентів, еталони проектів, методичні вказівки, альбоми 

студентських робіт, типові проекти, каталоги та планувальні нормалі, тощо; 

ознайомитись із спеціальною літературою по темі проекту з виконанням 

замальовок із посилками на періодичне видання або книгу, автора праці, 
тощо; використати технічні засоби інформації /кіно, діафільми, телебачення, 
слайди, ІНТЕРНЕТ, учбові кінофільми, тощо/; ознайомитись з практикою 

реального проектування і його методами. 

На кресленнях ескізного проекту зображаються: розбивочні осі з 
позначкою кроків і прольотів; розміри прив’язок до осей несучих опор 

/конструкцій/; ланцюжки зовнішніх і внутрішніх розмірів; площі приміщень; 
висотні відмітки; необхідні надписи і експлікації. 
Під час творчого пошуку і розробок важливим є навик поєднання 

зовнішнього і внутрішнього сприйняття для створення композитної 
цілісності проектної моделі з властивостями: інтелектуальності і інтуїції, 
логіки і емоції, обґрунтованого і гіпнотичного, емпіричного і теоретичного, 

абстрактного і конкретного з метою композиційної гармонізації форм і 
пропорцій об’єкту. 
 

2.1 ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

З а в д а н я : запроектувати нескладний по функції житловий об’єкт у 
відкритому середовищ і на садовій ділянці площею 0.10-0.15 га. 
М е т а: закріпити знання отримані з попередньо вивчених дисциплін , 

згідно навчальних програм і застосування їх на практиці шляхом творчого 

процесу у вирішенні конкретно поставленої задачі. 
О б ‘ є м  п р о е к т у: графічна частина на форматі паперу А-1, 

натягнутому на підрамник розміром 50х70 см; теоретична частина 
складається з пояснювальної записки в обсязі 6-8 стор.формату А-4, 

рукописного або електронного тексту з додатками: експромт-ідеї, клаузури, 

практичних робіт, ескізів до проекту; моделювання представляється макетом 

об’єкту. Проект виконується в любій техніці, за вибором студента. СМР. 
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С к л а д  п р о е к т у: план поверху (-ів), поперечний розріз або 

характерний, фасад (-и), план благоустрою ділянки, на якій розташовується 
об’єкт. Експлікації, умовні позначення, техніко-економічні показники (ТЕП). 

С к л а д пояснювальної з а п и с к и : вихідні дані; обгрунтування 
прийнятого рішення; опис об’ємно-планувального і конструктивного рішень; 
архітектурно-художнє рішення і оздоблення (внутрішнє і зовнішнє); техніко-

економічі показники; список літератури; зміст. 
М а с ш т а б: для архітектурно-будівельного креслення 1:100 або 1:50; 

для планування ділянки 1:500 або 1:200 за потребою в навчальному процесі 
або компонуванні аркушів. 
У м о в и  в и к о н а н я: графічна частина проекту виконується олівцем з 

подальшою тональною або кольоровою відмивкою з обведенням креслення в 
туші. 

ГРАФІК в иконання курсового п роекту 

Таблиця 1. 

Вид заходів 
процесу проектування 

Семестр 3-ій 

Строки проектування згідно розкладу занять і 
норм 

Назва періоду проектування-тижні місяців 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Видача завдання. 
Бесіда по темі. 
Ознайомлення з 
методичними 

матеріалами кафедри, 

періодичними 

виданнями, 

спеціальною 

літературою 

*        

Лекції за темою 

КП, з конструювання 
та використанням 

технічних засобів 
інформації. Експромт-
ідея. Перегляд. 

Рекомендації студенту 

з вибору проектного 

рішення. 

*        

Екскурсія на 
аналогічні об’єкти 

(самостійно) 

*        
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Клаузура по темі 
Оцінка. Затвердження. 

 *       

Стадія 
проектування-ескізна 
розробка креслень. 

 * * * *    

Самостійна робота 
над темою проекту 
(СМР). Консультації з 
керівником проекту та 
іншими спеціалістами 

за потребою. 

 * * * * * *  

Відбір варіанту 

ескізного рішення 
проектного задуму. 
Затвердження ескізу. 

Компонування 
креслень на форматі 
паперу.  

    *    

Малі архітектурні 
форми благоустрою 

ділянки та елементи 

огорожі. Розгортка по 

лінії забудови та інші 
види креслень у 
відповідності до 

проектного задуму 

    * *   

Оформлення 
проекту. Просторове 
моделювання. 
Пояснювальна 
записка. Макетування. 

     * * * 

Виставка проектів. 
Захист проекту. 

Оцінка. Підсумкове 
обговорення 
результатів 
проектування. 

 

       * 
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Примітка: одне заняття в тижню відповідає 2-ом парам академічного 

часу. Останній тиждень в семестрі – суцільне проектування / у випадку, 

коли тема відповідає 2-му по порядку проекту. 

Оцінювання курсового  проекту здійснюється по 100 бальній системі 
КМС з проміжним контролем (опроцентуванням) стану виконаних робіт. 

 

2.2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

На етапі проектування формується кінцевий задум проекту.  
“Проектування” - узагальнена назва усіх стадій роботи над об’єктом. Поняття 
“виконання проекту” відображає роботу над комплексом креслень, за 
допомогою яких обґрунтовується і підтверджується проектна ідея 
виконаного завдання під назвою “проект” /на тему./ і по яким можлива 
будівельна реалізація цієї ідеї. Після прийняття проектного рішення 
надходить етап графічного виконання креслень, в певній послідовності: 

1. Розташування  креслень на аркушах паперу /підрамниках, або 

планшетах з картону / із врахуванням неоднорідних по формі або масштабу 
проекцій планів, розрізів, фасадів, ситуацій, генплану і т.п., з метою 

створення проектної композиції, яка надає інформацію з функціональних, 

конструктивних та естетичних особливостей об’єкту і побудована за 
принципами композиції.  

2.Виконання проекцій креслень в лінійній графіці, основною тонкою 

лінією /окрім осей і розмірних ліній/  олівцем або грифелем марки ТМ /НВ/ 

або М /В/. 

3.Контрольна перевірка правильності виконання проекту. 

4.Графічне виконання проекту. Графічні засоби повинні відповідати темі 
проекту і художньому задуму; акцентувати увагу глядача на найважливіші 
інформаційні зображення /фасад або план, або розріз/. Проект виконується 
розведеною тушшю або в кольорі за допомогою розведеної акварельної 
фарби із застосуванням засобів чорно-білої графіки. Манера виконання 
перспектив, аксонометрій та рисунків довільна. 

5.Участь у виставці виконаних робіт по цій темі. Захист проекту. 
Підсумкове обговорення результатів проектування. 

• При упорядкуванні рішення творчого задуму необхідно врахувати 

певну групу знань з кліматології /район будівництва, рельєф 

майданчика та вид ґрунту на його території, рівень ґрунтових вод 

від поверхні землі, переважаючий напрямок вітрів в цій 

місцевості, орієнтація майданчику відносно сторін світу та інші 
характерні особливості в районі будівництва/; 

• з основних конструкцій /які фундаменти, стіни, перекриття, дах, 

покрівля, сходи, перегородки, заповнення прорізів віконних та 
дверних, наявність мансарди, мезоніну, горища та інше/; 
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• з інженерного обладнання /наявність централізованого або 

локального: водозабезпечення, каналізації, опалення, газифікації, 
енергозабезпечення, мережі слабких струмів, телебачення та 
інше/; 

• економіки /техніко-економічні показники: площа забудови, 

корисна площа, об’єм будівлі, житлова площа та інше/; 
• художньо-естетичне сприйняття об’єкту із врахуванням його 

призначення (оздоблення, колорит, поєднання із творами 

мистецтва-мозаїкою, скульптурою, розписом і т.п.). 

! Рекомендується враховувати зміну діючих норм або вимог . 
 

2.3. МІСТОБУДІВЕЛЬНІ УМОВИ 

Колективне  садівництво та городництво –поширена і улюблена форма 
активного відпочинку людей та додатковий прибуток в бюджет сім’ї від 

сільськогосподарської продукції вирощеної самостійно на власній ділянці. 
Згідно “Земельного Кодексу України” громадяни нашої держави мають 

право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні 
ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва і 
використання їх здійснюється відповідно до закону та статутів товариств 
/Ст.35, п.1.6/. Склад товариства повинен бути не менше ніж з 30 осіб. 

Згідно чинного законодавства на такій ділянці можна будувати літній 

будинок, який функціонально поділяється на дві групи: с а д о в и й будинок і  
д а ч у.  

Конкретні розміри ділянок визначаються органами, які надають ділянки, 

арськвиходячи з їх наявності, якості і відповідних розрахунків, але не менше 
300 кв.м і не більше 1500 кв.м. При необхідності меліоративних робіт, 
створення водоймища або при ухилі території більше 8

0
-загальна площа 

майданчика може бути збільшена на 5%. Забудова ділянки здійснюється по 

генеральному плану колективного саду, згідно якого під садові ділянки 

виділяється не менше 80% його території, але при певних обмеженнях, не 
менше 75%. Решта території використовується для організації доріг і проїздів 
/не більше 13%/ та під зону загального користування /7%/. В якій можна 
розташовувати артезіанську свердловину з водонапірною баштою; насосні 
станції; ТП; шахтну криницю; пожежні водоймища; майданчики для: 
зберігання протипожежного інвентарю, для збірників сміття, автостоянки, 

спортивні, для складів и подальше, по необхідності. 
При розташуванні колективних садів поблизу річок та водойм необхідно 

враховувати вимоги положень водоохоронних зон, інтереси населення, 
підприємств та організацій. 

Конфігурація ділянок рекомендується прямокутна із співвідношенням 

сторін 2:3, які вузькою стороною виходять на поперечні проїзди. 
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Трасування доріг та проїздів залежить від конфігурації майданчика та 
рельєфу. При спокійному рельєфі-оптимальна сітка прямокутна; при 

крутому-головні дороги слід трасувати повздовж ухилів, якби повторюючи 

контури рельєфу, а проїзди-поперек ухилів. Якщо територія має складну 

конфігурацію, то виходячи з місцевих умов, можна пристосувати транспортні 
схеми: кільцеву, променеву або змішану. Поперечні проїзди влаштовувати не 
частіше ніж через 400 м. Ширина головних доріг і проїздів в червоних лініях, 

яка проходить по зовнішній межі садових ділянок, приймається в межах 10-

12 м; 

Другорядних-6-8м; з одностороннім рухом-3,5м. Мінімальний радіус 
повороту-6,5м. На перехресті доріг, через 200м необхідно передбачати 

роз’їзд ні майданчики розміром 14х7 /м/. Профіль та ухили доріг повинні 
забезпечувати стік поверхневих вод зі всієї території колективного саду 

згідно вимог ДБН. 

По периметру саду можна зробити огорожу з облаштуванням заїзду та 
інше. Бажано, щоб існувала ідеальна ситуація-коли територія саду відповідає 
функціональному призначенню і при цьому-межує з природнім водоймищем, 

лісом, на цікавому рельєфі і недалеко від основного місця проживання 
господарів, але можна створити квітучий сад і в більш скромних умовах. 

Приклад генерального плану колективного саду та ситуаційну схему його 

розміщення дивись в додатку №1. Він надається студенту для вибору ділянки  

під розробку проекту по темі. 
 

 

2.4. РОЗПЛАНУВАННЯ САДОВОЇ ДІЛЯНКИ 

Специфіка колективних садів в тому, що забудова на їх території 
знаходиться в тісному зв’язку з оточуючим природнім ландшафтом та 
елементами благоустрою індивідуального характеру. Тому в основу 
розпланування території рекомендується закласти принцип з о н у в а н  я у 
відповідності до біжучих процесів життєдіяльності  в її межах. 

Традиційне зонування: с а д, г о р о д, з а б у д о в а , з о н и для 
господарських робіт та в і д п о ч и н к у, розташування питного джерела, 
компостної ями та іншого по потребі, які взаємопов’язані між собою 

проходами та заїздом. 

Фактори, які необхідно при цьому врахувати: створення оптимальної 
інсоляції; захист від холодних вітрів; освітленість сусідніх ділянок; 

найкоротші зв’язки між зонами; естетичне сприйняття ділянки як власниками 

так і зі сторони та іншу моменти характерні для даної місцевості та звичок 
господаря. 
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ОБМЕЖЕННЯ! 

При розташуванні будівель на ділянці необхідно врахувати нормовані 
розриви між ними, а саме: 
мінімальні відстані до садового будинку від приміщень для утримання 

домашньої птиці та кроликів-7.0 м; до вбиральні-12.0 м; від межі сусідньої 
ділянки-3.0 – 4.0 м /при умові, що тінь від будинку на території власника/; від 

червоної лінії-3.0 м; від крайніх будівель, що розділені вулицею або проїздом 

–10-15 м / в залежності від степені вогнетривкості/; до інших побудов-1.0 м; 

від погребу-7.0 м; від дороги з твердим покриттям –3-6 м; ґрунтової-8.0 м; 

мінімальні  відстані від приміщень утримання домашньої птиці та 
кроликів до компостної ями або ящика-7.0 м ; до інших споруд-4.0 м; 

господарські будівлі від межі ділянки розташовуються не менше ніж на 
2.0 м; 

посадка дерев від межі сусідньої ділянки - не менше 3.0 м; а кущів – не 
менше 1.0 м; 

заїзд на ділянку, якщо він не спарений, облаштовується не ближче ніж 

1.0-1,5 м до сусідньої межі; 
криниця від вбиральні, душу та приміщень для тварин – не менше ніж 2.0 

м  та інше. 
висота будинку з мансардою достатня до 6.5 м /від рівня землі до кінцівки 

даху/; господих споруд-3.0 м.  

Розташування будинку бажано не по осі ділянки, а при потребі - 
зміщується в сторону падіння тіні. Фасад, на який виходять вікна загальної 
кімнати, орієнтується на південний схід, південь, південь-захід. Вікна спальні 
та веранди - на схід або південь-схід. Увага! Орієнтація важлива, тому що 

біля стін будівлі, які повернуті на південь-схід або південь-захід, утворюється 
парниковий ефект! А це впливає на вибір посадки тих чи інших насаджень. 
Фасад будівлі не обов’язково розташовувати паралельно дороги, але у 

відповідності до генплану колективного саду, з врахуванням його 

просторового орієнтування. ( Див. Додаток №1 ). 

Біля будинку формується і зона відпочинку, яка безпосередньо пов’язана з 
верандою або терасою і яка повинна мати відкриті і напівзакриті інтимні 
куточки. 

Із зовнішньої сторони ділянки облаштовуються переїзд та перехід через 
кювет. Вони можуть бути наближені і роздільні. Заїзд краще наблизити до 

кута ділянки, щоб відокремити господарську зону від сусіда зеленою 

огорожею. Збоку від заїзду або в глибині ділянки облаштовують місце для 
сипучих матеріалів. Зі сторони будинку все це необхідно закрити деревами та 
кущами.  

Вхід до будинку організовується більш парадно: головна доріжка 
виділяється квітниками, декоративним або ягідним чагарником. 
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Повздовж дороги можна посадити дерева які ростуть високо, якщо немає 
повітряної лінії електропередач. Облаштувати зелену огорожу з чагарнику, 

квітник. 
Р е к о м е н д а ц і ї  до розпланування ділянок (приклади наведені в 

додатку №2): 

Головна територія ділянки відводиться саду та городу, але не завжди. Це 
залежить від призначення ділянки: садівництво чи місце відпочинку. У 

першому випадку будинок розташовують на невеликій відстані від червоної 
лінії, не менше трьох метрів. У другому – в глибині ділянки. Якщо ділянка 
має незначний схил, то для саду відводиться верхня його частина, а грядки 

огороду розбиваються в поперек до схилу. 
Важливе значення має в е р т и к а л ь н е планування ділянки. В умовах 

середньої смуги самі низькі відмітки повинні бути зі сторони вулиці, або по 

межам ділянки прокопують кювети і таким чином відводять лишні води в 
сторону дороги, до магістрального кювету. Будівлі розташовуються на 
високих місцях ділянки, навіть шляхом підсипки ґрунту та піску, щоб 

створити ухил від будинку на відстань 4-5 м. На заболочених, з глинистими 

та суглинистими ґрунтами  ділянках можна організувати мережу 
осушувальних канав (відкритих або закритих), поєднаних з кюветами.  

Орієнтовний баланс розподілу площ  садової ділянки: під зону садово-

городніх культур – 60-65 %; зона відпочинку із садовим будинком –20-25%; 

господарська зона-15% та інше. 
В кінці ділянки облаштовується господарський двір з господарськими 

будівлями і  майданчиками до них, ямою або ящиком  для компостування, 
парником, вольєром для птиці, вбиральня, літнім душем, банею-сауною та 
іншим.  

Криниця має свою зону с санітарними відступами.  

Б  л а г о у с т р і й ділянки. Заїзд може бути суміщений із сусідньою 

ділянкою та роздільний, з твердим покриттям. Доріжки краще викласти 

бетонними плитами або червоною цеглою. Бордюр може бути з невеликих 

валунів. З природного каменю можна влаштувати літню піч, декоративні 
горки серед газону або квітника. В зоні відпочинку повинні бути садові лави 

та стіл, пер голи, трельяжі. Для дітей - прості застосування, щоб по ним  

лазити. Криниця дозволяє застосовувати фантазію в її оформленні. Тентові 
конструкції допоможуть захистити тимчасово від дощу та сонця робочі місця 
або місця відпочинку. Штучне водоймище прикрасить зону відпочинку. Його 

глибина – до 50 см, з низьким бордюром, до 20 см. 

Вид на город, господарську зону бажано закрити посадками дерев та 
кущів. Необхідно враховувати колір посадок, їх форму, а також перспективи, 

які відкриваються на сад, будинок, квітник і тощо. . Малі архітектурні форми 

створюються з підручних  матеріалів, але необхідно відчувати їх кількісну 
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потребу. Ппозитивне враження створює  якісний газон на якому ростуть 
дерева характерні для цієї місцевості. 

 

 2.5. ПРОЕКТУВАНЯ БУДИНКУ 

Садові будинки створюють необхідні умови для відпочинку та ведення 
сільськогосподарських робіт. 
Ф а к т о р и, які впливають на вибір планування будинку: склад сім’ї, її 

уклад, вік, звички її членів, національні особливості членів сім’ї, матеріальні 
можливості, професійні навички членів сім’ї та інше; функція будинку 
/садовий будинок чи дача/; державні норми та вимоги, які діють на час його 

будівництва; природні та кліматичні умови та інше. 
С а д о в и й будинок призначається для однієї сім’ї, використовується 

тимчасово, в основному, в літній період часу /квітень-жовтень/, з обмеженим 

комфортом. У зв’язку з сезонним характером проживання приймається 
скорочений склад функцій і зменшення площ житлових та підсобних 

приміщень з площею забудови до 50.0 кв.м /без врахування площ тераси, 

веранди , мансарди/; суміщаються функції приміщень і можуть бути прохідні 
кімнати; дозволяється будівництво господарських будівель /окремо стоячих 

або зблокованих/ для утримання домашньої птиці та кроликів, збереження 
інвентарю; господарські облаштування /криниця, компостні ями та інше/ 
допускається підвал пуд будинком та інше на підставі Постанови Кабміну 
1987 року “О личных  подсобных  хазяйствах колхозников, робочих, 

служащих и других граждан в коллективном садоводстве и огородничестве”. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ГАБАРИТІВ ТА ПЛОЩ ПРИМІЩЕНЬ САДОВИХ 

БУДИНКІВ 

Таблиця 2. 

Тип 

садового 

будинку 

Житлові приміщення, кв.м 

Кухня, 
кв.м 

Загаль-
на 

площа, 
кв.м 

Тераса, 
(веран-

да) кв.м 

Загаль-
на 

кімната 

Спальні  
1-а 2-га 3-тя 

Одноповер-

ховий, одно-

кімнатний 12-24 - - - 5-6 17-30 8-12 

Одноповер-

ховий, двох-

кімнатний 

14-23 8-12 - - 5-6 27-41 8-12 

Одноповер-

ховий, 

трьох-

кімнатний       

16-17 10 8 - 5-6 40-41 10-12 
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Мансардний, 

трьох-

кімнатний 

18-24   10-14 10-14 - 5-6 43-58
х
 10-16

ххх
 

Мансардний, 

чотирьох-

кімнатний 

18-24 10-14 10-14 10-12 6-8 54-72
х
 10-16

ххх
 

Обмеження! : х - загальна площа першого поверху не повинна  
перевищувати 41.00 кв.м; 

хх - площа з врахуванням балкону (лоджії) на мансарді; ххх - загальна 
площа з врахуванням облаштування мансарди і над верандою. 

Примітка: мансарда - житлове приміщення на горищі під ухилом даху 

площею до 30.00 кв.м; при визначенні розмірів приміщень врахуйте, що: 

площі сходів на мансарду, печей (камінів), вбудованих шаф, тамбуру ( в 
опалювальній частині будинку) входять до складу приміщень, в яких вони 

розташовані. 
Р е к о м е н д у є т ь с я : облаштовувати господарські шафи та сховища 

при входах, в спальнях, в кухні; в одно - двохкімнатних будинках замість 
кухні можна влаштовувати кухонну нішу площею 3-4 кв.м; засклена веранда 
може виконувати функцію прихожої, але в багатокімнатному будинку може 
бути і прихожа площею від 2 до 6 кв.м; сходи на мансарду можна 
розташовувати в любому зручному місці в будинку або зовні – на терасі 
(веранді); літні приміщення (тераса, балкон) можуть бути як заскленими так і 
відкритими. Глибина заскленої веранди повинна бути не менше 1.8-1.9 м ( 

для розташування ліжка);  на мансардному поверсі можна передбачити 

лоджію або балкон, але захистити їх від атмосферних опадів; в приміщеннях 

під будівлею (підпілля та підвал) не дозволяється утримувати домашню 

птицю та кроликів; при будівництві будинку застосовувати місцеві 
будівельні матеріали та полегшені конструкції із збірних матеріалів; в 
житлових приміщеннях необхідно забезпечити внутрішню температуру +18 

С при зовнішній –10 С; прив’язка зовнішніх стін до планувальних осей -100 

мм ( по периметру будівлі до внутрішнього простору будинку); проліт 
будинку –6.0 м; замість гаража-облаштувати навіс, поєднавши його з терасою 

та інше 
Ж И Т Л О В А  К І М Н А Т А. Вона є головним і найбільш просторим 

приміщенням будинку. В ній розташовується вся сім’я при загальних 

заходах, приймають гостей і вона ж прилаштовується, при потребі, під 

спальню та інше. Тому важливо приділяти увагу розташуванню та набору 
меблів. Наприклад, меблі для сидіння повинні бути придатні і для сну. 
Бажано, щоб вигляд з кімнати відкривався на красиву частину саду або 

ділянки через велике вікно, був зв’язок з оточуючим природнім середовищем 

через терасу (веранду). Камін створить затишок в будинку, але його 
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необхідно розташовувати так, щоб сидячи біля нього повернуті були 

обличчям до вікна або боком, але – не спиною. Та інше. 
Т Е Р А С А. Це проміжна територія між будинком та садом. Відкрита з 

трьох сторін, літня, неопалювальна, прибудова до будівлі (частіше засклена-
тоді веранда), перекрита дахом на стовпах і з’єднується з будівлею дверима. 
Розмір тераси залежить від функціональних та естетичних факторів. Площа 
тераси більше 20.0 м –не обґрунтована. Може виконувати функцію столової. 
На ній може влаштовуватися відкритий камін, що надасть функцію житлової 
кімнати. При наявності каміну і в приміщенні-бажано поєднати їх загальним 

димарем. Стіни будинку і огородження тераси-бажано, виконувати з 
однакового матеріалу. Підлогою може бути якісний газон, або її виконати з 
природних , або штучних плит, або дощату (тоді дошки кладуться розріджено 

через 1 см, для відводу води; повинна провітрюватись з низу, ізолюється від 

вологи та обробляється складом проти гнилості). 
К У Х Н Я. Готують їжу, її споживають, консервують та обробляють 

плоди саду –основні функції кухні. З неї повинен бути зручний вихід до саду 
і безпосередній зв’язок із загальною кімнатою. Якщо на кухні тільки 

готується їжа, то достатньо 3-3,5 кв.м площі. В іншому  випадку можна 
облаштувати кухню-нішу в загальній кімнаті. Кухонне обладнання: плита, 
мийка зі стоком води; стіл-шафа для обробки продуктів (50х120см), місце для 
холодильника, місця для зберігання посуду та продуктів. Над плитою 

передбачити витяжну вентиляцію. Кухонна плита може бути на твердому 
паливі або на зрідженому газі, або електроплита. Та інше, по потребі.  
С П А Л Ь Н І та інші приміщення. Одна спальня або спальна ніша 

розраховується не більше ніж для двох чоловік, але необхідно враховувати 

склад сім’ї, її вікові і статеві відмінності, збільшення сім’ї та можливість 
гостей на ніч. Мінімальна площа спальні-ніші для одної людини :140х200 см 

або 2.8 кв.м; для двох людей: 180х200 см або 3.6 кв.м. Зручно облаштовувати 

спальні місця в двох рівнях. Спальня для двох чоловік з окремими спальними 

місцями повинна бути не менше 220х200 см. Доцільно передбачити 

розміщення спальних місць на горищах або на мансарді, але при умові, що 

висота цих приміщень не менше висоти людини і вони не відокремлені від 

житлової кімнати перегородками з дверима, з метою необхідного обміну 

повітрям. Та інше. 
С А Н І Т А Р Н І П Р И М І Щ Е Н Я. При проектуванні необхідно 

враховувати конкретні умови: наявність централізованих водопровідної та 
каналізаційної мереж. При їх наявності влаштовуються повноцінні санітарні 
приміщення, але можна обійтись і без них. В таких випадках можна 
передбачити “сухий” люфт клозет. Вхід до нього може бути з внутрішніх 

приміщень і з вулиці. Поряд з ним або і в ньому влаштовується вмивальня з 
рукомийником, розміром 90х110 см. Душ (90х110). Може бути і баня з 
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парною. Її площа не менше 4.0 кв.м, а висота 2.1 м. Пар сухий або вологий. 

Можна поєднати баню з душем (190х290 см). Та інше. 
КО Н С Т Р У К Ц І Ї Б У Д И Н К У Рекомендуються конструктивні 

системи : стінові, каркасні, змішані. Схеми, бажано, поперечні. Конструкції 
прості, щоб господар, не будівельник, міг збудувати його самостійно. 

Зовнішній вигляд повинен відповідати художньо - естетичним вимогам. 

Економічно доцільний, з місцевих матеріалів. Може бути дерев’яний (з 
круглого лісу, брусу, щитів); викладений (цегляний, полегшених стінових 

блоків ); комбінований. Необхідно передбачати можливість збільшення 
площі будинку шляхом добудови або надбудови (мансарда, мезонін та інше). 
Стійкість і довговічність будівлі забезпечується, в першу чергу, якісними 

фундаментами! .Для вибору якого необхідно знати: властивості основи - 

ґрунтів, які сприймають масу будівлі; їх несучу здатність, рівень ґрунтової 
води, глибину промерзання ґрунтів, мінімальні нормативно-конструктивні 
вимоги. Найкраща основа – скельові, напівскельові, великоуламкуві, пісчані, 
сухі  глинисті ґрунти. Глибина закладення фундаментів на таких ґрунтах 

повинна бути не менше ніж 0.5 м. Для інших ґрунтів враховується рівень 
ґрунтової води і рівень промерзання грунтів, для конкретного району. Під 

внутрішні стіни фундамент закладається також на глибину 0,5 м. 

Найбільш раціональні фундаменти – стовпчасті або стрічкові, якщо 

ґрунти не глибоко промерзають, з матеріалів: бутобетону, бутові, з велико 

уламкового щебеню та інші.  
На 10-15 см вище рівня ґрунту, але нижче рівня підлоги, для всіх стін, 

необхідно влаштовувати горизонтальну гідроізоляцію з двох шарів рулонних 

матеріалів (руберойду, толю, пергаміну або у вигляді цементної стяжки 

товщиною 2 см (1:2:1,Ц:П:В). 

Стіни погребу викладаються тільки з червоної цегли з внутрішньою 

штукатуркою цементно – пісчаним  розчином. 

В цокольній частині необхідно передбачити отвори (15х25см) для 
вентиляції підпілля, які розташовуються один проти одного, на протилежних 

стінах. 

Навкруги фундаментів влаштовується відмощеня шириною 0,5- 1,0 м, з 
жирної глини (або бетону), з ухилом від будинку. Стіни повинні викладатися 
не менше ніж на 20-30 см вище землі. Всі деталі, які виступають більше ніж 

на 5см, необхідно захистити водозливами, дерев’яними або з покрівельного 

заліза.  
Над зовнішньою стіною утворюють карниз з виносом на 50 - 70 см від 

зовнішньої стіни. 

Перекриття може бути плитне або балочне, утеплене або не утеплене, 
коли відсутнє опалення приміщень. 
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Підлога повинна бути жорстка, враховуючи функціональний процес 
приміщень, краще, дерев’яна. 
Дах похилий, кроквяний, з ухилом 25-45 градусів, в залежності від виду 

покрівлі. Але врахуйте, що чим крутіше дах-тим більше навантаження на 
нього. 

В Н У Т Р І Ш Н Є О З Д О Б Л Е Н Я І О Б Л А Д Н А Н Я. Повинно бути 

простим, природнім: дерево, вапняна побілка по штукатурці, цегла під 

розшивку та інше. Оздоблення шпалерами не д о ц і л ь н е! 
Меблі міської квартири не п і д х о д я т ь ! Меблі повинні бути 

багатофункціональні, з простих, дешевих матеріалів і прилаштовані до 

інтер’єру приміщення, щоб господар міг сам їх виготовити. Не завадить 
національний колорит. Доцільне лакування, застосування антраценового 

масла для дерев’яних елементів. Запобігти в пофарбуванні поліхромії. Та 
інше. 

 

П А М ‘ Я Т А Й Т Е ! Садовий будинок – н е в е л и к а будівля і її 
архітектура повинна це відображати. Уважно поставтеся до пропорцій в 
будинку (частин, елементів, в цілому); до якості і чіткості композиційного 

рішення ( бажано без багато чисельних виступаючих добудов і прибудов). Не 
розбивайте об’єм і так невеликої будівлі! Дотримуйтесь єдності в прийнятій 

архітектурній темі або задумі! Не втрачайте масштабність! Користуйтеся 
традиційними архітектурними композиційними засобами  при створенні 
індивідуального садового будинку. 

 

3. ОЦІНКА ПРОЕКТНОГО РІШЕНЯ 

Економічна та якісна ефективність планувальних рішень генпланів та 
об’ємно-планувальних рішень будівлі визначається на підставі різних 

варіантів ескіз-проекту. На показники оцінки впливають: вибір раціонального 

місця розташування, стан освоєння території, наявність інженерних та 
транспортних комунікацій та інше; поверховість, конфігурація будівлі в 
плані, ширина будівлі, протяжність (секційність), функціональне зонування, 
кількість загальної площі, яка припадає на сходово-ліфтовий вузол, висота 
поверху, конструктивні фактори та інше. Для вибору системи показників 
існують різні методики оцінки, але найзручніша розрахункова одиниця – 1 

кв.м загальної площі та система об’ємно-планувальних коефіцієнтів: К1-К6.  

К1-планувальний коефіцієнт = житлова площа в кв. м / загальна площа в 
кв. м. (0,5-0,7); 

К2 - об’ємний коефіцієнт = будівельний об’єм в куб. м / загальна площа в 
кв. м. (3,5-5); 
К3 -  коефіцієнт компактності = довжина зовнішніх огороджуючи 

конструкцій (периметр) в м. / загальна площа в кв. м. (0,8-1,3) та ін. 
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Може застосовуватись і метод балансу площ: площа забудови будівлею 

членується на окремі елементи в процентах від площі забудови – житлова, 
допоміжна, сходових кліток і т.д. Його застосовують при оцінці об’ємно-

планувальних рішень. 
Для визначення найбільш доцільного варіанту проекту проводять 

комплексну оцінку проекту. В навчальному процесі достатньо вище 
вказаного: К1 ,К2 ,К3. 

Для оцінки генплану забудови визначаються показники: площа території; 
площа забудови будівлями; склад будівель і споруд; площа замощення 
проїздами, пішохідними доріжками та майданчиками; площа озеленення та 
інше методом балансу площ ( в % ).  

 

3.1 ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ТА БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄМУ 

БУДІВЛІ 
Згідно СниП 2.08.01-89. Жилые здания /Госстрой СССР.-М.:ЦИТП 

Госстроя СССР,1991 із змінами та доповненнями по Україні, додат.2 - 

житлова площа будівлі визначається як сума площ житлових кімнат без 
врахування площ вбудованих шаф, якщо їх стулки не відчиняються в 
житлове приміщення. 
Загальна площа будівлі визначається як сума площ всіх житлових 

приміщень, підсобних, вбудованих шаф, а також лоджій, балконів, веранд, 

терас, холодних к ладових, які підраховуються з понижуючими 

коефіцієнтами: для лоджій-0.5; для балконів і терас-0.3; для веранд і 
холодних кладових-1.  

Площі печей, на всіх поверхах, в площу приміщень н е включаються! 
Площа під внутрішнім сходовим маршем, при висоті від підлоги до низу 

виступаючих конструкцій -1.6м та більше, включається в площу приміщень, 
де розташовані сходи. 

Площі підпілля (технологічного, господарського і технічного), горища, 
поза будинкових комунікацій, тамбурів сходових кліток та районного 

призначення шахт, портиків, крилець (ганків), зовнішніх відкритих сходів в 
загальну площу будівлі – н е  в к л ю ч а ю т ь с я! 
Площі приміщень визначаються по розмірам між окремими поверхнями 

стін та перегородок на рівні підлоги (без врахування плінтусів). До площ 

мансардних приміщень зараховують площі тих приміщень, в яких висота 
похилої стелі не менше 1.6 м. 

Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включаються в площу 

поверху з врахуванням їх площ на рівні даного поверху. 

Будівельний об’єм визначається як сума будівельного об’єму вище 
відмітки 0.000 (надземна частина) та нижче цієї відмітки (підземна частина). 
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Будівельний об’єм надземної частини житлової будівлі з неопалювальним 

горищем визначається шляхом перемноження площі горизонтального січення 
по зовнішньому обводу будівля на рівні першого поверху вище цоколя на 
повну висоту будівлі – від рівня чистої підлоги першого поверху до верху 

засипки горищного перекриття. 
Об’єм мансардного поверху визначається множенням площі 

горизонтального січення мансарди по зовнішньому обміру стін на рівні 
підлоги мансарди, до верху засипки горищного перекриття ( при 

криволінійній формі перекриття мансарди-приймають ії середню висоту). 
При різних площах поверхів-об’єм будівлі підраховується як сума об’ємів 

його частин. Якщо частина будівлі різко відмінна одна від одної, то об’єм 

підраховується окремо, по кожній частині, а потім сумуються. 
Об’єм еркерів, теплових тамбурів та частин будівлі, які збільшують 

корисний (внутрішній) об’єм будівлі і виступають місцями за межі основного 

абрису будівлі, підраховуються окремо і включаються до загального об’єму 
будівл Об’єм портиків, веранд, крилець (ганків), відкритих балконів та 
холодних тамбурів в загальний об’єм н е в к л ю ч а ю т ь с я ! Об’єм проїздів 
виключається з об’єму будівлі. 
Об’єм портиків, веранд, крилець (ганків), відкритих балконів та холодних 

тамбурів в загальний об’єм н е в к л ю ч а ю т ь с я ! 
Об’єм проїздів виключається з об’єму будівлі. 
 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль передбачає опитування за окремими темами, 

спостереження за ходом виконання вправ, аналізом виконаного завдання і 
його оцінки, загальним звітом. 

Підсумковий контроль відбувається шляхом отримання студентом заліку 

за результатами виконання практичних робіт згідно завданнь у формі 
курсового проекту з включенням практичних робіт, виконаних під час 
аудиторних занять, самостійної роботи і за їндивідуальним навчальним 

завданням; по стану відвідування аудиторних занять; при потребі – 

контрольному  опитуванні, по якості і креативності виконаної роботи, 

дотримання строків виконання поставлених задач. 

Засоби діагностики якості навчання: а) виконання практичних вправ, 
згідно поставлених завдань; опроцентування стану роботи з КП. б) 

контрольні питання, які вивчаються під час самостійної роботи; в) 
проведення захисту КП. 

Для діагностики знань використовується Європейська кредитно-трансферна 
система організації навчального процесу за 100-бальною шкалою 

оцінювання, рекомендованою робочою програмою. 
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5. СЛОВНИК АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ 

АРХІТЕКТУРА (лат.) – зодчество, мистецтво проектування і будівництва 
споруд і будівель, їх комплексів, які формують просторове середовище для 
життя та діяльності людей. Одночасно являється частиною матеріальної 
культури та мистецтва, в якій взаємо пов’язуються функціональні, технічні та 
естетичні засади (корисність, міцність, краса). 
БЕЛЬВЕДЕР (італ.) – надбудова над будівлею 9кругла в плані), павільйон, 

альтанка на підвищеній місцевості. 
ВАЛЬМОВИЙ  ДАХ – дах похилий на чотири сторони з трикутними 

схилами (вальмами) від конка до карнизу з торцевих сторін. Якщо вальми не 
доходять до карнизу, то дах – напіввальмовий. 

ВІЛЛА (лат.) – приміська житлова будівля із садом або парком. . 

ЕРКЕР (нім.) – виступ в стіні будівлі півкруглий, трикутний або 

багатосторонній, засклений. Будується частіше всього на всю висоту фасаду 

(окрім першого поверху). Збільшує площу приміщення, покращує її 
освітленість та інсоляцію. Конструкція – на власних фундаментах або на 
консолях випущених із міжповерхового перекриття. 
ІНТЕРЬЄР – внутрішній простір приміщення будівлі. 
КАРКАС – несучий остов споруди, який складається з окремих з’єднаних 

між собою опор і балок. 
КАРНИЗ (нім.,грец.) – горизонтальний виступ на стіні, підтримує дах 

будівлі і захищає стіну від стікаючої води ( з даху). Буває верхній і 
проміжний. Має і декоративне призначення. 
КОНСОЛЬ – частина конструкції, яка одним кінцем жорстко закріплена в 

стіну або виступає за межі опори; використовується для підтримки 

виступаючих елементів будівлі (карниза, балконів, козирків та інше). 
КОНЬОК – верхнє горизонтальне ребро (гребінь) в 2-охпохилого або 4-ох 

похилого даху.  
ЛОДЖІЯ (італ.) – приміщення відкрите з однієї, двох або трьох сторін, де 

стіну замінює колонада, аркада, парапет. 
МАНСАРДА (франц.) – приміщення, переважно житлове, на горищі 

будівлі, додає корисну площу і збільшує об’єм будівлі. 
МЕЗОНІН (італ.) – надбудова над середньою частиною невеликого 

житлового будинку. Часто має балкон. 

ПАНДУС (франц.) – прямокутна чи криволінійна в плані похила площа, 
яка служить для підйому автомашин в гараж, в окремих випадках заміняє 
сходи. 

ПЛАН – в архітектурі – виконане в певному масштабі графічне 
зображення горизонтальної проекції будівлі, або одного з її поверхів чи 

приміщень, або комплексу будівель населеного пункту, чи окремих його 

частин. На плані показуються конструкції стін, опор і перекриття, 
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розміщення обладнання і схеми технологічного процесу у виробничих 

приміщеннях, оздоблення території та інше. 
РОЗРІЗ АРХІТЕКТУРНИЙ – фронтальна проекція будівлі чи 

архітектурної деталі, яка умовно розсічена площиною. Служить для умовного 

зображення на кресленні конфігурації архітектурних деталей, об’ємів чи 

внутрішнього простору. 
САДОВО-ПАРКОВЕ БУДІВНИЦТВО – ландшафтна архітектура-

створення садів, парків та інших зелених насаджень, призначених для 
задоволення гігієнічних потреб, естетичного поліпшення краєвиду і для 
відпочинку населення. 
ТАМБУР (араб.) – невелика прибудова до будівлі чи споруди перед 

зовнішніми дверима або прохідний простір з дверима, який не допускає 
проникнення холодного повітря.  
ТЕРАСА (лат.) – відкрита з трьох сторін літня неопалювальна прибудова 

до будівлі ( з Х!Х ст.. частіше, засклена), перекрита дахом на стовпах і 
з’єднується з будівлею дверима або частини терасових будівель, які уступами 

спускаються схилом. 

ФАСАД (італ.) – зовнішній вигляд будівлі чи споруди, його парадний вид; 

розрізняють головний, бічний та дворовий фасади. 

ФУНДАМЕНТ (лат.) – підземна або підводна частина будинку чи 

споруди, що сприймає навантаження від будинку і передає його на основу. 
Бувають: стрічкові, стовпчасті, пальові та суцільні. 
ФУНКЦІЯ – призначення приміщень, будівель, споруд або будь-яких їх 

частин, елементів. 
ЦОКОЛЬ (італ.) – нижня частина зовнішньої стіни будівлі, пам’ятника, 

споруди, колони, яка лежить на фундаменті. Може виступати або западати по 

відношенню до основної площі стіни ( 50 мм). 

ЧЕРВОНА ЛІНІЯ – в містобудівництві – це умовна межа ширини вулиці. 
 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Архитектура гражданских и промышленных зданий. /Под 

ред.В.М.Предтеченского.Т.3.Жилые здания.М.,1983. 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. Для вузов / 
М.В.Лисициан, В. Л.Пашковский, З. В.Петунина и др. Под ред. 

М.В.Лисициана, Е.С.Пронина. М.:Стройиздат,1990.-  

3. Агранович-Пономарева Е.С. Архитектурная колористика. : Практикум: 

Учебное пособие/Е.С. Агранович-Пономарева, А.А. Литвинова. – Минск: УП 
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.4. Архитектурное черчение:/ Пер. со слоц. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, 
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5. Архитекурное черчение: Справочник/ Д.И.Ткач, Н.Л.Русскевич, 

.Р.Ниринберг, М.Н.Ткач./ Под ред. Д.И.Ткача. – К.: Будівельник, 1991.-272 с . 
6. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертижей: Справочное пособие.- М.: ООО ” Издательство «Архитектура»-С”, 
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архитектурно-строительных чертижей: Учебное пособие. - М.: ООО ” 

Издательство «Архитектура»-С”, 2004.-80с. 
8. Михайленко И.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна 
графіка: підручник для студ. вищих закл. освіти / За ред.В.Є.Михайленко.-К.: 

Каравелла, 2003.- 344 с. 
9. Основы архитектурной композиции: Учеб. пособие для вузов спец. 

"Архитектура"./ Тиц А.А. и др. –К.: "Вища школа", 1976. – 256с. 
10. Строительное черчение и рисование. / Под общ. ред. Б.В.Будасова –М.: 

Стройиздат, 1981. – 446 с 
11. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф.  Инженерная и 

компьютерная графика.-М.: ДМК Пресс, 2001.-252с. 
12. Рускевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-

строительному черчению.: К.: Будівельник, 1987 

13. Семенов В.Н. Унификация и стандартизация проектной документации в 
строительстве. – Л.: Стройиздат. Ленинград. отд-ние, 1985. -224с. 
14. Соболев Н.А. Общая теория изображений: Учебное пособие. - М.: ООО ” 

Издательство «Архитектура»-С”, 2004.- 672с.  
15. Справочник архитектора. Сельские жилые и общественные здания/ 
Лобков А.П.,Родионов А.В., Рашковский К.У. и др.; Под ред. А.П. Лобкова. 
Киев: Будівельник,1983. 

16. Шимко В.Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды: Учеб. пособие.-М.: „Архитектура”-С, 

2004.-104 с. 
 

Допоміжна 
1. .Благоустройство сел. Госстрой УССР. Киек «Будівельник», 1977.- 168с. 
2. .Бархин М.Г. Методи работы зодчего: Из опыта советской архитектуры 

1917-1957гг. -М: Стройиздат, 1981. -216 с. 
3. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. 
Моделирование материалов и биоформ.- Киев: Вища школа. Головное изд-во, 

1982. – 152с. 
4. Глазунов Е.А, Четверухин Н.Ф. Аксонометрия. – М.: ГИТТЛ ,1953. – 291с.   
5. .Грайс Д. Графические средства персонального компьютера. /Пер. с англ. 

М.: Мир.-1989.-373 с. 
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6. Келер В, Луккар Г.В. Свет в архитектуре. Свет и цвет, как средства 
архитектурной выразительности. – М.: Стройиздат, 1961. – 182 с. 
7. Летние садовые домики./Под общей ред.Ю.К.Букина.-
М.:Россельхозиздат,1986. 

8. Мокжинский Е.Индивидуальные домики для отдыха.-М.: Стройиздат,1980. 

Нестеров З.Н.Построим печь,камин,сауну.-М.:Знание,1983. 

9. Основания и фундаменты. Справочник /Г.П.Швецов, И.В.Носков, 
А.Д.Слободян, Г.С.Госькова; Под.ред.Г.П.Швецова.-М.Высш.шк.,1991. 

10. Самойлович В.П.Народное архитектурное творчество. Киев. 
Будівельник,1977. 

11. Петришин Г.П., Обідняк М.М. Архітектурна графіка:Навчальний 

посібник (за ред. Петришин Г.П.) –Львів: Видавництво „РАСТР-7”,2009.-

272с.  
12. Пронин Е.С. Теоретические основы архитектурной комбинаторики:Учеб. 

для вузов: Спец. „Арх-ра” Е.С.Пронин.-М.:”Архитектура” – С, 2004.-232с.. 
13. Селиванов Н.П. Энергоактивные солнечные здания. М.:Знание. 
Сер.Строительство и архитектура,1982,№2. 

14. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: Учебное 
пособие.-М.: Изд.центр «МарТ», -2003.- 288с. 
15. Таранов В.В., Таранова Е.А. Садово-огородный участок 
М.:Агропромиздат,1987 

16. Херкель В.А. Ваша дача. М.: Знание. Сер. Строительство и архитектура, 
1972, №4. 

17. Шматов В.П. Благоустройство приусадебных участков. Россельхозиздат, 
1985. 

18. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов / Стереотипное 
издание-М.:ООО ” Издательство «Архитектура»-С”, 2005.-116 с. 17. 19. 

Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного проектирования. – 

К.: Будівельник, 1977. – 104 с. 
 

Нормативно-технічна 
1. ДСТУ Б А 2.4-2-95 Умовні графічні значення і зображення елементів 
генеральних планів та споруд транспорту. 
2. ДСТУ Б А 2.4-6-95 / ГОСТ 21.508-93 / Правила виконання робочих 

креслень генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних 

об'єктів. 
3. ДСТУ Б А 2.4-7-95 / ГОСТ 21.501-93 /, СПДБ. Правила виконання 
архітетурно-будівельних робочих креслень.-К.:Держкоммістобудування 
України.1996. 

4. ДСТУ Б А.2.4-11-95 Правила виконання ескізних креслень загальних видів 
нетипових виробів. 
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5. ГОСТ 28984 -91 Модульная координация размеров в строительстве. 
Основные положения 
6. ДСТУ Б А.2.4-4-95. Система проектної документації для будівництва. 
Основні вимоги до робочої документації. 
7. ДСТУ Б А. 2.4-5-95. Система проектної документації для будівництва. 
Загальні положення. 
8. ГОСТ 21.001-77. СПДС. Общие положения. 
9. ГОСТ 21-101- 93. СПДС. Основные требования к рабочей документации. 

10. ГОСТ 21.102 - 79. СПДС. Общие данные по рабочим чертежам. 

11. ГОСТ 21.103- 78. СПДС. Основные надписи. 

12. ГОСТ 21.104 -79. СПДС. Спецификации. 

13. ГОСТ 21.105-79. СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей, 

технических требований и таблиц. 

14. ГОСТ 21.201 -78. СПДС. Правила оформления внесения  изменений в 
рабочую документацию. 

15. ГОСТ 21.202 – 78.СПДС.Правила оформления привязки проектной 

документации.  

16. ГОСТ 21.204 – 81. СПДС. Паспорта строительных рабочих чертежей 

зданий и сооружений. 

17. ГОСТ 2.105 – 79* (СТ. СЭВ 2667 - 80). ЕСКД. Общие требования к 
текстовым документам. 

18. ГОСТ 2.109 - 73* (СТ. СЭВ 858 – 78 и СТ. СЭВ 1182 - 78). ЕСКД. 

Основные требования к чертежам. 

19. ГОСТ 2.114 – 70 *. ЕСКД. Технические условия. Правила построения, 
изложения и оформления. 
20. ГОСТ 2.301 – 68* (СТ. СЭВ 1181 – 78 ). ЕСКД. Форматы. 

21. ГОСТ 2.302 – 68* (СТ. СЭВ 1181 – 78 ). ЕСКД. Масштабы. 

22. ГОСТ 2.303 – 68* (СТ. СЭВ 1178 – 78 ). ЕСКД. Линии. 

23. ГОСТ 2.304 – 81 (СТ. СЭВ 851 – 78 – СТ. СЭВ 855 – 78 ). ЕСКД. Шрифты 

чертежные.  
24. ГОСТ 2.305 -68 88. ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения. 
25. ГОСТ 2.306 – 68* (СТ. СЭВ 860 - 78). ЕСКД. Обозначения графических 

материалов и правила их нанесения на чертежах. 

26. ГОСТ 2.307 – 68* (СТ. СЭВ 1976 – 79, СТ. СЭВ 2180 - 80). ЕСКД. 

Нанесение размеров и предельных отклонений. 

27. Нормали архитектурно-планировочных елементов жилых и 

общественных зданий с учетом использования их инвалидами. Пособие по 

проектированию / Под ред. В.В.Куцевича.- К.: КиевЗНИИЭП, 1999.  

28. Сборник каталожных листов типовых проектов летних садовых домиков.-
М.:ЦИТП Госстроя СССР,1986. 

29. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М.,1985.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

7. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра 
напряму 1201 „Архітектура” (Київ, 2007 р.) 

2. www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система 
3. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75, т. 22-25-39 

4. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6, т. 22-70-63 

5. Міська бібліотека – м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, т. 24-12-47  

6. http://www.meta.ua 

7. http://www. Google. com.ua 

8. ДОДАТКИ. ГРАФІЧНІ ПРИКЛАДИ ДО ТЕКСТУ 

Фрагмент генерального плану кооперативного саду 

Ситуаційна схема М 1:10000 
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Приклади генеральних планів садових ділянок 

Варіант суміщених ділянок, площею по 500 кв.м 

 
 

1-Житловий будинок; 
2-господарські буділі; 
-душова;  
34-дворова вбиральня 
5-компостна яма; 
6-майданчик для 
відпочинку 

7-парник; 8-огород. 

 

 

Схема планування і забудови садової ділянки 

 

 

1-Садовий будинок;  
2-тераса ;3 –теплиця; 4-криниця; 5-ділянка з 
декоративними деревами; 6-захисний екран; 7-

жива загорожа з бузку; 8-газон з фруктовими 

деревами; 9-пішохідна доріжка;10- квітник; 11-

ділянка з чагарниковою вишнею; 12-ягідник; 
13- огород 

 

 

 

 

 

Малі архітектурні форми 

 

Лава    Перехідний місток через кювет 

 

 

 

 

 

Вулиця 
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Приклади  садових будинків 
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1-житлова кімната; 2-спальня-ніша; 3кухня;4-прихожа; 
5-вбиральня; 6-передбанник; 7-душова; 8-парилка; 9-тераса з 
навісом 

Інтерьєр приміщень 
 

 

 

Приклад 3 
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 Криниці 

Тип 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квітник 

 

 

Квітник 
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Підсобні приміщення 

Баня і душова План і розгортка приміщення парної 

 
 

1-парна; 2-топка; 3-полок; 
4-душ; 5-місце для вішаків 
 

 

 

 

Кухня Кухня-ніша Люфтклозети з 
умивальником і душем 

  

 

  

 

 
 

 

 

. 

 

1-кухня; 2-плита; 
3-камін; 4-прихожа; Бесідки 
5-шафа для одягу. 

 

 

 

Спальня-ніша 

(для двох осіб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


