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Передмова 

 

Предметом вивчення дисципліни "Основи 

містобудування та ландшафтної архітектури" є 

формування теоретичних та практичних навичок для 

здійснення розрахунків елементів забудови міської 

території, виконання урбаністичних проектних робіт, 

здійснення ландшафтного проектування та благоустрою 

територій. 

Питання, які розглядає та вивчає дисципліна "Основи 

містобудування та ландшафтної архітектури" наразі є 

актуальними для розуміння принципів, особливостей та 

закономірностей формування повноцінного життєвого 

середовища людини, яке створюється у взаємозв'язку 

архітектури, ландшафтної архітектури та містобудування. 

Дисципліна навчає майбутніх фахівців всебічно та 

системно підходити до вирішення проблем 

урбанізаційного та природно-ландшафтного середовища. 

Дисципліна має на меті сформувати у студентів 

систему знань про утворення структури урбаністичного 
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середовища на етапі сучасного містобудування. Даний 

курс носить міждисциплінарний характер і є одним з 

способів поєднання курсів гуманітарного циклу із 

дисциплінами фахової підготовки студентів, навчальних 

практик та науково-проектної практики; є однією з базових 

дисциплін, що передує виконанню бакалаврської 

кваліфікаційної роботи. 

 

1. Мета і завдання практичних занять 

Мета дисципліни "Основи містобудування та 

ландшафтної архітектури" полягає в формуванні 

студентами системи знань про структуру урбаністичного 

середовища, знайомство з принципами розселення та 

районного планування, засвоєнні методики зонування 

територій населених пунктів, розумінні сутності 

проблематики культурно-побутового обслуговування 

населення та організації мережі громадських центрів міста, 

відчутті логіки формування системи пішохідних, 

транспортних та інженерних комунікацій; набутті знань 

щодо вирішення проблеми створення, збереження і 

покращення природного оточення людини засобами 

ландшафтної архітектури, умінь ландшафтного 

проектування.   

Завдання дисципліни "Основи містобудування та 

ландшафтної архітектури": 

- вивчення сучасних засад проектування 

містобудівних утворень; 

- розгляд особливостей формування структурних 

елементів міських поселень; 

- набуття студентами вмінь проектування житлових 

районів, мікрорайонів, житлових комплексів, системи 

громадських просторів; ландшафтно-рекреаційних 

територій тощо. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 
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- особливості екологічного, економічного та 

демографічного аспектів містобудівної проблематики; 

- принципи раціонального зонування території 

населеного пункту, ефективності зв’язків між його 

елементами; 

- методику формування міських районів, 

мікрорайонів та кварталів у складі сельбищної територій; 

- принципи та сучасні тенденції ландшафтного 

проектування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

вміти: 

- на практиці користуватися набутими знаннями, 

застосовувати теоретичні положення для оптимального 

вирішення поставлених завдань; 

- на основі отриманих знань по курсу і у взаємодії з 

теоретичними положеннями суміжних дисциплін 

приймати обґрунтовані, раціональні та оригінальні 

проектні рішення; 

- виконувати розрахунки елементів забудови 

території житлового кварталу, мікрорайону, житлового 

району, житлового комплексу та елементів розпланування 

ділянки житлового будинку; 

- виконувати схеми забудови житлового кварталу, 

мікрорайону, житлового району, житлового комплексу, 

схеми пішохідних та транспортних комунікацій та 

креслення розпланування ділянки житлового будинку; 

- виконувати креслення розпланування територій, що 

озеленяються, складати дендрологічний план та посадочне 

креслення; 

- самостійно підбирати видовий склад насаджень 

відповідно до функціонального призначення ділянки, що 

озеленяється. 
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2. Теми практичних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількіс

ть 

годин 

1 2 3 

 1. 
Тема 1. Системи розселення. Формування 

агломерацій, конурбацій та мегаполісів 
2 

 2. 

Тема 2. Особливості проектування міст. 

Вибір території для населеного пункту. 

Побудова схеми функціонального зонування 

міста. Детальний план території  

2 

3. 

Тема 3. Транспорт у планувальній організації 

міста. Побудова транспортної схеми міста. 

Побудова поперечних профілів. Організація 

стоянок автомобільного транспорту. 

2 

4. 

Тема 4. Система громадських центрів у місті. 

Побудова схеми громадських центрів міста. 

Планувальна структура загальноміського 

громадського центру. 

2 

5. 

Тема 5. Сельбищна територія. Побудова 

схеми структури сельбищної території міста. 

Мікрорайони та житлові райони. Система 

громадського обслуговування міста. 

Побудова схеми мережі доріг житлового 

району та мікрорайону. Види та способи 

житлової забудови.  

2 

6. 

Тема 6. Система громадських просторів. 

Специфіка формування громадських 

просторів у місті. Особливості сприйняття 

громадського простору.  

2 

7. 
Тема 7. Ландшафтно-рекреаційні території. 

Функціональна структура міських 
2 
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ландшафтно-рекреаційних територій. 

Формування комплексної зеленої зони міста.   

8. 

Тема 8. Благоустрій міста. Проектування 

об'єктів благоустрою. Благоустрій житлової 

території. Малі архітектурні форми.  

2 

9. 

Тема 9. Принципи ландшафтного 

проектування міських територій. 

Особливості проектування міських садів і 

скверів. Малі архітектурні форми.   

2 

 Разом 18 

 

3. Завдання до практичних занять 

 

Тема 1. Системи розселення. Формування агломерацій, 

конурбацій та мегаполісів. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Яким чином змінювалися уявлення та підходи до 

пізнання міста? 

2. Дайте визначення поняттю "місто". 

3. Назвіть житлові структурні елементи міста. 

4. Що таке містобудування в сучасному контексті? 

5. Яким чином можуть вирішуватися питання по 

розвитку міста? 

6. Що таке урбанізація? 

7. Що таке урбаністика? 

8. Що формує законодавчу базу по освоєнню, 

розплануванню та забудові територій? 

9. Що таке система розселення? 

10. Які існують форми систем розселення? 

11. Які існували та існують концепції розвитку 

систем розселення? 
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12. Назвіть рівні системи розселення та види 

розселення в Україні. 

13. За якою ознакою можна класифікувати населені 

пункти? 

14. Назвіть групи населення міста за зайнятістю. 

15. Які існують форми розселення? 

16. Що таке агломерація? Наведіть приклади 

агломерацій. 

17. Які ознаки формування агломерацій? 

18. Що таке конурбація? Наведіть приклади 

конурбацій. 

19. Що таке мегаполіс. Наведіть приклади 

мегаполісів. 

20. Що таке екуменополіс? 

21. Які основні етапи та послідовність 

містобудівельного проектування? 

 

Орієнтовний перелік тем рефератів.  

1. Передумови урбанізації. 

2. Фази сучасної урбанізації. 

3. Ідеальні міста Новго часу: місто Шо (арх. К.Леду), 

місто Карлсруе (Німеччина). 

4. Моделі утопічних міст Нового часу: кругле місто 

Ікарія (арх. Е.Кабе, 1840р.), Амауротм (арх. Томас Мор, 

1512р.), ідеальне місто Дюрера (1512р.). 

5. Місто-сад і система міст-супутників Лондона 

(Е.Говард, поч. ХХст.). 

6. Промислове місто Т.Гарньє (1901 - 1904рр.). 

7. Лінійне місто А. Соріа-і-Мата (1882р., Мадрид). 

8. Урбаністичні концепції та проекти Ле Корбюзьє 

(проект міста Вуазен (Місто Променисте), 1922р., Нове 

місто Чандігарх (Індія, 1950р.)). 

9. Урбаністичні структури: проект Великого Гельсінки 

(арх. Е.Саарінен, 1918р., Фінляндія). 
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10. Урбаністичні структури: район Тулуз-ле-Мірай 

(арх. Ж.Канділіс, А.Йосіч, Ш.Вудс, 1961 - 1971рр., 

Франція). 

11. Урбаністчині структури: розвиток Токіо (арх. 

К.Танге, Японія). 

12. Біонічні структури П.Солері (1966р.). 

13. Місто-столиця Бразиліа: від проекту до втілення 

(арх. Л.Коста, Ле Корбюзьє, Бразилія). 

14. Агломерації, як нова форма розселення. 

15. Міські агломерації світу. 

16. Міські агломерації України. 

17. Світові конурбації. 

18. Мегаполіси світу. 

19. Екологічні концепції міського будівництва та 

екологічні проекти (Фрайбург, Німеччина; Масдар, ОАЕ; 

Ауровіль, Індія; Lilypad, арх.Вінсент Каллебаут). 

20. Аркологічні концепції та проекти (X-Seed 400, 

Японія; The Shimizu TRY 2004, Японія; Ultima Tower, Сан-

Франциско; NOAH, Новий Орлеан; Mile-High Tower, 

Саудівська Аравія; Bionic Tower). 

  

Тема 2. Особливості проектування міст. Вибір 

території для населеного пункту. Побудова схеми 

функціонального зонування міста. Детальний план 

території. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Яким чином здійснюється вибір території для 

будівництва чи розбудови населеного пункту? 

2. Які кліматичні дані враховуються при виборі 

території? 

3. Яким чином рельєф та гідрографія впливають на 

вибір території?  
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4. Які задачі вирішуються при аналізі гідрології для 

вибору території населеного пункту? 

5. Що визначають інженерно-геологічні умови? 

6. Що таке схема планувальних обмежень? 

7. Яким чином схема планування території 

забезпечує охорону навколишнього середовища? 

8. Що таке функціональна зона та функціональне 

зонування? 

9. Які території можна виділити в місті? 

10. Які існують функціональні зони міста? 

11. Поясність взаємне розташування функціональних 

зон міста. 

12. Відтворіть принципову схему функціонального 

зонування міста. 

13. Що включає приміська зона міста? 

14. Які існують типи планувальних структур міста? 

15. В чому полягає оптимізація та реконструкція 

планувальної структури міста? 

16. Що таке генеральний план населеного пункту? 

17. Які завдання генплану населеного пункту? 

18. Назвіть склад та зміст генерального плану 

населеного пункту. 

19. Що таке план зонування території? 

20. Які основні типи зон схеми зонування населеного 

пункту?  

21. Що таке детальний план території?  

22. Назвіть склад та зміст детального плану території. 

 

Графічна частина. 

Виконати на листі форматом А1 схему 

функціонального зонування міста в масштабі М1:10000. 

Вихідні дані: рельєф місцевості, гідрографічна мережа, 

район проектування. (Додаток 1). 
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Тема 3. Транспорт у планувальній організації міста. 

Побудова транспортної схеми міста. Побудова поперечних 

профілів. Організація стоянок автомобільного транспорту. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Які проблеми транспортного обслуговування на 

стадіях містобудівного проектування? 

2. Які існують види транспорту? 

3. Що таке транспортна система? 

4. Що таке транспортна інфраструктура? 

5. Які основні елементи транспортної системи? 

6. Що відноситься до зовнішнього транспорту? 

7. Які є види зовнішнього транспорту? 

8. Відтворіть схеми сполучення міста з 

автомагістраллю. 

9. Що включає зовнішній вузол міста? 

10. Назвіть класифікацію міського масового 

пасажирського транспорту. 

11. Назвіть планувальні параметри вулиць і доріг. 

12. Назвіть містобудівні характеристики вулично-

дорожньої мережі. 

13. Що таке розрахункові параметри вулиць і доріг? 

14. Які існують вулиці і дороги згідно класифікації? 

15. Відтворіть принципову транспортну схему міста. 

16. Які завдання міських вулиць і площ? 

17. Які принципи побудови поперечних профілів 

вулиць? 

18. Що таке транспортно-пересадковий вузол? 

19. Поясніть сучасну транспорту ситуацію в містах. 

20. Які існують перехрестя вулиць і доріг? 

21. Які площі в місті можуть існувати згідно 

класифікації за функцією та формою? 

22. Які принципи проектування автостоянок та 

гаражів? 
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23. Які принципи влаштування багаторівневих 

паркінгів? 

24. Які основні властивості велосипедної мережі? 

25. Що таке велошейрінг? 

26. Які елементи велосипедної мережі? 

27. Які принципи проектування велосипедних 

стоянок? 

 

Графічна частина. 

1. Побудувати на листі форматом А4 поперечні 

профілі вулиць різної категорії (магістральні вулиці 

загальноміського та районного значення, вулиці місцевого 

значення). 

2. Запроектувати на заданій ділянці (формат А4) 

відкриту (тимчасову автостоянку) та багаторівневий 

паркінг (формат А4). (Додаток 2). 

 

Тема 4. Система громадських центрів у місті. 

Побудова схеми громадських центрів міста. Планувальна 

структура загальноміського громадського центру. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Що таке містобудівні системи? 

2. Які існують рівні громадських центрів? 

3. Які існують рівні обслуговування населення? 

4. Відтворіть принципову схему системи громадських 

центрів міста. 

5. Що таке громадський центр міста? 

6. Що таке загальноміський центр? 

7. Які функції загальноміського центру? 

8. Що входить до складу загальноміського центру? 

9. Які загальні вимоги до планувального вирішення 

центру? 



13 

 

10. Які існують способи архітектурно-планувального 

вирішення загальноміського центру? 

11. Які види житлової забудови можливі в складі 

загальноміського центру? 

12. Які існують просторово-планувальні моделі 

вирішення загальноміського центру? 

13. Що таке спеціалізовані громадські центри? 

14. Назвіть причини дегуманізації містобудівного 

простору. 

15. Які існують форми пішохідних просторів у 

сучасних містах? 

16. Що таке пішохідний простір? 

17. Які принципи визначення розмірів пішохідних 

просторів? 

18. Які основні проблемні аспекти розкриваються в 

книзі Яна Гейла "Міста для людей"? 

19. Що таке пішохідна зона? 

 

Графічна частина. 

1. Запроектувати на визначеній території пішохідний 

громадський простір з благоустроєм (формат А4). 

(Додаток 3).  

2. Виконати замальовки (графічні візуалізації) 

розкриття характерних видових точок пішохідної вулиці з 

показом забудови та елементів благоустрою (формат А4). 

 

Тема 5. Сельбищна територія. Побудова схеми 

структури сельбищної території міста. Мікрорайони та 

житлові райони. Система громадського обслуговування 

міста. Побудова схеми мережі доріг житлового району та 

мікрорайону. Види та способи житлової забудови. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Що таке сельбищна території? 
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2. Які структурні елементи сельбищної території? 

3. Що таке житловий квартал? 

4. Який радіус обслуговування об'єктів житлового 

кварталу? 

5. Що таке мікрорайон? 

6. Який радіус обслуговування об'єктів мікрорайону? 

7. Що таке житловий район? 

8. Який радіус обслуговування об'єктів житлового 

району? 

9. Відтворіть схеми структури житлового району. 

10. Що таке сельбишний район? 

11. Опишіть структурну організацію сельбищної 

території. 

12. Які існують рівні системи громадського 

обслуговування? 

13. Як побудована трьохступенева система 

громадського обслуговування сельбищної території? 

14. Що забезпечує система масового обслуговування 

населення? 

15. Що забезпечує система індивідуального 

обслуговування населення? 

16. Відтворіть схему функціонального зонування 

житлового району. 

17. Що включає громадський центр житлового 

району? 

18. Які існують схеми просторово-планувального 

розташування об'єктів обслуговування? 

19. Які принципи розташування та склад підприємств 

торгівлі, громадського харчування і побуту в структурі 

міста? 

20. Які принципи розташування та склад навчально-

виховних установ в структурі міста? 
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21. Які принципи розташування та склад установ 

культури, мистецтва та сакральних споруд в структурі 

міста? 

22. Які принципи розташування та склад установ 

охорони здоров'я в структурі міста? 

23. Що включає група споруд спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих установ? 

24. Що включає транспортна і пішохідна мережа 

сельбищної території? 

25. Відтворіть схему вуличної мережі житлового 

району. 

26. Які вимоги до транспортної мережі житлового 

району? 

27. Відтворіть схеми основних мікрорайонних 

проїздів. 

28. Які архітектурно-планувальні характеристики 

житлової забудови? 

29. Як за поверховістю поділяються житлові будівлі в 

Україні? 

30. Які є типи планування житлових будівель? 

31. Які є основні типи житлових будинків за 

планувальною структурою? 

32. Що таке садибні та спеціалізовані будинки? 

33. Що таке багатофункціональні житлові 

комплекси? 

34. Які є типи житла з різним статусом власності? 

35. Як здійснюється розподіл території житлового 

кварталу? 

36. Які принципи містобудівної організації території 

мікрорайону чи житлового комплексу? 

37. Що входить до складу функціонального 

зонування мікрорайону? 

38. Відтворіть схему функціонального зонування 

мікрорайону. 
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39. Які є прийоми просторового формування груп 

житлових будинків? 

40. Які є способи групування житлових будинків? 

41. Які є способи житлової забудови? 

 

Графічна частина. 

1. Побудувати схему житлового кварталу на 

визначеній території в М 1:2500 (формат А4). Вихідні дані: 

рельєф місцевості, наявність гідрографічного чинника. 

(Додаток 4).  

2. На основі попередньої схеми виконати 

перспективні вигляди житлового кварталу з різних точок 

огляду (вид на громадський центр, житлову забудову, 

спортивне ядро, зелені насадження загального 

користування) (формат А4). 

3. Сформувати групу житлових будинків з 

врахуванням заданої природної ситуації. Виконати схему 

та перспективу ( два формати А4). 

 

Тема 6. Система громадських просторів. Специфіка 

формування громадських просторів у місті. Особливості 

сприйняття громадського простору. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Що таке публічний громадський простір? 

2. Що таке громадські місця? 

3. Назвіть головні функції громадських просторів. 

4. Якими якостями повинен володіти громадський 

простір? 

5. Назвіть основні напрямки формування сучасних 

громадських просторів. 

6. Які чинники впливають на сприйняття 

громадського простору? 
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7. Назвіть причини деградації історичних 

громадських просторів. 

8. Поясність поняття "Ефект Більбао". 

9. Які існують стратегії сучасної концепції 

урбаністичного капіталу? 

10. Які існують сценарії сучасних перетворень 

традиційних громадських просторів? 

11. Назвіть універсальні просторові форми 

громадських просторів.   

12. Які традиційні громадські простори 

європейського історичного міста? 

13. Що таке традиційна міська площа? 

14. Які існують види площ за функціями? 

15. Що таке вулиця як міський простір? 

16. Що таке бульвар та проспект? 

17. Назвіть складові громадських просторів. 

18. Поясніть призначення набережних. 

19. Яке призначення міських парків? 

20. Що таке громадські простори нового типу? 

21. Що таке квазі публічний простір? 

22. Які засади формування нових форм громадського 

простору? 

23. Які умови створення пішохідних просторів? 

24. Назвіть види організації пішохідного руху. 

25. Які переваги пішохідного руху у рівні землі? 

26. Які переваги підземних рівнів пішохідного руху? 

27. Що таке пішохідний модуль? 

 

Графічна частина. 

Виконати проект громадського простору у м.Рівне. 

Розробити схему та перспективу (2 формати А4). Можливі 

варіанти громадського простору: пішохідна вулиця, площа, 

бульвар, набережна.  
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Тема 7. Ландшафтно-рекреаційні території. 

Функціональна структура міських ландшафтно-

рекреаційних територій. Формування комплексної зеленої 

зони міста. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Що таке комплексна зелена зона? 

2. Що включають ландшафтні та рекреаційні 

території? 

3. Що дозволяється розміщувати в межах 

ландшафтної та рекреаційної територій? 

4. Що не дозволяється розміщувати в межах 

ландшафтної та рекреаційної територій?  

5. Назвіть класифікацію ландшафтно-рекреаційних 

територій за функціональною структурою. 

6. Що відноситься до озеленених територій 

загального користування? 

7. Що таке парк? 

8. Які є різновиди парків? 

9. Що таке спеціалізований парк? 

10. Що таке парковий ансамбль? 

11. Назвіть композиційні прийоми у ландшафтному 

мистецтві. 

12. Що таке парки культури і відпочинку.  

13. Що таке спортивні парки? 

14. Що таке парки розваг (атракціонів)? 

15. Що таке міський парк? 

16. Що таке дитячий парк? 

17. Що таке етнографічні парки (скансени)? 

18. Що таке меморіальний парк? 

19. Що таке парк-виставка? 

20. Що таке курортний парк? 

21. Що таке ботанічний сад? 

22. Що таке зоологічний парк? 
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23. Що таке міський сад? 

24. Що таке сквер? 

25. Що таке бульвар? 

26. Що таке набережні-бульвари? 

27. Що таке лісопарк та лугопарк? 

28. Що включають озеленені території обмеженого 

користування? 

29. Що включають озеленені території спеціального 

призначення? 

30. Що таке природоохоронні території? 

31. Що включає природозаповідний фонд? 

 

Графічна частина. 

Виконати схему генплану парку міста на заданій 

ділянці (формат А4). Можливий тип парку: культури і 

відпочинку, етнографічний, спортивний, дитячий. Вихідні 

дані: рельєф та гідрографічний чинник. 

 

Тема 8. Благоустрій міста. Проектування об'єктів 

благоустрою. Благоустрій житлової території. Малі 

архітектурні форми. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

1. Що таке благоустрій населених пунктів? 

2. Які є види благоустрою? 

3. В чому полягає благоустрій дорожньо-стежкової 

мережі? 

4. Назвіть класифікацію доріжок.  

5. Які є види покриття доріжок? 

6. Які елементи благоустрою можуть бути розміщені 

рекреаційній зоні? 

7. Що повинен включати благоустрій садів, парків та 

скверів? 
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8. Як за функціональним призначенням поділяються 

майдани та площі? 

9. Які елементи благоустрою території майданів та 

площ? 

10. Як види покриття використовують для 

благоустрою? 

11. Яким чином виконують захист дерев, що 

розміщені у мощенні? 

12. Що таке газонні решітки і для чого вони 

призначені? 

13. Де доцільно проектувати місця або зони для 

вигулу собак? 

14. Які є споруди системи інженерного захисту 

території? 

15. Для чого необхідно влаштовувати підпірні стінки 

та укоси? 

16. Що належить до елементів сполучення 

поверхонь? 

17. в чому полягає проектування об'єктів 

благоустрою з врахуванням потреб маломобільних груп 

населення? 

18. Яке основне призначення огородження та які його 

види? 

19. в чому полягає благоустрій прибудинкових 

територій? 

20. Що відноситься до обов'язкових елементів 

благоустрою? 

21. Які є види майданчиків за призначенням? 

22. Що потрібно забезпечити на житловій території 

під час проектування зелених насаджень? 

23. Яке призначення малих архітектурних форм? 

24. Назвіть види МАФ згідно класифікації. 

25. Що таке стаціонарна МАФ для провадження 

підприємницької діяльності? 
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26. Що таке пересувна МАФ для провадження 

підприємницької діяльності? 

27. Що таке вертикальне планування? 

28. Які задачі вирішує вертикальне планування? 

29. Які Ви знаєте методи вертикального планування? 

30. Що впливає на вибір методу вертикального 

планування? 

31. В чому полягає метод проектних відміток?  

 

Графічна частина. 

Виконати схему благоустрою дворової території на 

заданій ділянці (формат А4). Виконати схему 

вертикального планування методом проектних відміток. 

(формат А4). Вихідні дані: межі ділянки, вулична мережа 

поза межами ділянки, запроектована будівля на ділянці 

(Додаток 5). 

 

Тема 9. Принципи ландшафтного проектування 

міських територій. Особливості проектування міських 

садів і скверів. Малі архітектурні форми. 

 

Питання для контролю і самоконтролю 

 

1. Які є прийоми і форми озеленення? 

2. Назвіть основні типи насаджень. 

3. Які є види газонів?  

4. Що таке клумби і де їх найбільш доцільно 

розташовувати? 

5. Що таке рабатка? 

6. Що таке модульний квітник? 

7. Що таке солітер і які класичні його класичні види? 

8. Що таке "Зелені стіни" і як вони поділяються за 

висотою? 

9. Що таке боскети? 
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10. Що таке бордюри? 

11. Що таке пергола та трельяж? 

12. Як влаштовую рокарії та альпінарії? 

13. Яка роль водойм в ландшафтному проектуванні? 

14. Які насадження доцільно влаштовувати поблизу 

водойм? 

15. Назвіть принципи формування прибережної 

рослинності. 

16. Опишіть естетичні властивості "текучих вод". 

17. Які Ви знаєте види декоративних газонів? 

 

Графічна частина. 

Виконати містобудівну схему вирішення скверу або 

саду (формат А4). Виконати креслення розпланування 

квітника (формат А4). Виконати перспективні вигляди 

скверу або саду, що будуть включати малу архітектурну 

форму (формат А4). Вихідні дані: ділянка в межах 

існуючої забудови, що потребує благоустрою. Масштаби 

підібрати відповідно до обраної ділянки та узгодити з 

викладачем.  
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ДОДАТОК 1 

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема функціонального зонування міста  
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Рис. 2. Схеми можливого взаємного розташування 

функціональних зон у малих та середніх містах    
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ДОДАТОК 2 

 
 

Рис. 3. Транспортна схема міста  
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Таблиця 1 

 

Елементи вулиць і доріг [за ДБН В.2.3-5:2018] 
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Рис. 4. Магістральні вулиці загальноміського значення 

безперервного руху  
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Рис. 5. Магістральні вулиці загальноміського значення 

регульованого руху  
 



32 

 

 
 

 
 

 
Рис. 6. Магістральні вулиці районного значення без трамвая 
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Рис. 7. Вулиці і дороги місцевого значення: житлові вулиці 

 

 
 

 
 

Рис. 8. Вулиці і дороги місцевого значення: проїзди 
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Рис. 9. Організація стоянок автомобільного транспорту: а - 

схеми розташування автомобілів; б - приклади планувальної 

організації автостоянок 
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Рис. 10. Різновиди пандусів 
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ДОДАТОК 3  

 

 

 

 
 
 

 

Рис. 11. Системи громадських центрів міста 
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Рис. 12. Принципова схема громадських центрів міста 
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Рис. 13. Функціональні зони загальноміського центру 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 14. Приклад функціонального зонування міського центру 
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Рис. 15. Забудова загальноміського центру 
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Рис. 16. Приклади композицій історичних міст 

 

 

 

 

 
Рис. 17. Способи розташування ієрархічно важливих 

структурних елементів 
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Рис. 18. Способи виявлення форми 

 

 

 

 
Рис. 19. Роль малої архітектурної форми в архітектурному 

просторі 



42 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 20. Закономірності формування простору 
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ДОДАТОК 4 

 

 
 

Рис. 21. Модель транспортної мережі сельбищної території 

великого міста: 1 - магістральна вулиця загальноміського 

значення безперервного руху; 2 - магістральна вулиця 

загальноміського значення регульованого руху; 3 - магістральна 

вулиця районного значення; 4 - житлова вулиця; 5 - проїзд; 6 - 

зупинка громадського транспорту. 

 

 

 

 
Рис. 22. Структурна організація сельбищної території  
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Рис. 23. Схема зон обслуговування житлового району: 1 - 

житлова територія; 

 2 - територія дитячого садка; 3 - територія школи; 4 - 

комунально-господарська та торгова зони; 5 - озеленені 

території; 6 - радіуси обслуговування комунальними, 

господарськими і торговими підприємствами; 7 - радіуси 

обслуговування школи; 8 - радіуси обслуговування дитячими 

садками  
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Рис. 24. Громадський центр житлового району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
 

Рис. 25. Схема транспортно-пішохідних зв'язків мікрорайону 

 

 
Рис. 26. Схема основних мікрорайонних проїздів: а - кільцева; б 

- петляста; в - тупикова; г - змішана 
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Рис. 27. Схема функціонального зонування мікрорайону 
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Рис. 28. Приклади просторового формування груп житлових 

будинків 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 29. Композиція групи житлових будинків, основана на 

розкритті простору 
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Рис. 30. Композиція групи житлових будинків, основана на 

створенні замкнутого простору 

 

 

 

 

 
 

Рис. 31. Приклад планування з композицією, основаною на 

контрасті різних за конфігурацією і висотою будинків 
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Рис. 32. Способи групування житлових будинків 
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Рис. 33. Приклад забудови, що утворює єдиний 

нерозчленований простір 

 

 

 

 
 

Рис. 34. Приклад забудови, що утворює складний 

розчленований простір 
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Рис. 35. Способи житлової забудови 
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ДОДАТОК 5 

 

Таблиця 2 

Класифікація доріжок 
 

 
 

 

Таблиця 3 

Похил бордюрного пандуса (приймають 1:12) 

 

 
 

Таблиця 4 

Забезпеченість озелененими територіями у різних умовах 

забудови 
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Таблиця 5 

Розміри майданчиків на прибудинкових територіях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


