МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Житомирський національний агроекологічний університет
Будівельний коледж

Затверджую
Заступник директора
з навчальної роботи
____________ Г.П. Маєвська
«___»
09
2019 р.

Методичні вказівки до виконання дипломного
проекту з дисципліни
«Архітектурне проектування»
з спеціальності 191 Архітектура та містобудування,
Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

2019 р.

Укладач:

Рецензенти:

Коваленко О.І. – викладач вищої категорії
Будівельного коледжу ЖНАЕУ
Наумчук Н.В. - викладач першої категорії
Будівельного коледжу ЖНАЕУ
Кирилюк Л.П.- викладач вищої категорії, викладач-методист
Будівельного коледжу ЖНАЕУ

Плотко О.С. – Заслужений архітектор України,
Розенфельд І.М. – заввідділенням Архітектури та
дизайну Будівельного коледжу ЖНАЕУ

Рекомендовано на засіданні циклової комісії професійно-практичної підготовки
спеціальності 191 Архітектура та містобудування, АПіВІ.
Протокол № 1 від «30 » ____08____ 2019 р.
Голова циклової комісії

О.І.Коваленко

Анотація
Випускний проект, який виконується майбутніми архітекторами –
проектувальниками на завершальному етапі навчання, є перевіркою їх
готовності до самостійної професійної діяльності.
Методичні вказівки допоможуть дипломникам виконати випускний
проект у відповідності до вимог і стандартів проектування.

ЗМІСТ
Передмова

.................................................................................................... ……. 4

1. Загальна частина
1.1. Мета і завдання дипломного архітектурного проектування .................... ……..6
1.2. Задачі дипломного проекту

................................................................... ……..7

1.3. Загальні вимоги до дипломного проекту

............................................... ……..8

1.4. Стадії виконання дипломного проекту

. ............................................. ……..9

1.5. Тематика і основні напрямки в розробці ДП …………………………………..11
1.6. Захист і оцінка дипломного проекту

…………………………………….. 12

2. Архітектурна частина
2.1. Склад і зміст проектних матеріалів

……………………………………..14

2.1.1.Вказівки по оформленню графічних матеріалів комплексного
архітектурного проекту

……………………………………………………….. 15

2.2. Вказівки по оформленню пояснювальної записки. Загальні вимоги
2.2.1. Вказівки до загальної частини проекту.

….16

…………………………….. 17

2.2.2. Вказівки по оформленню пояснювальної записки архітектурної частини… 21
3. Конструктивна частина
3.1. Конструктивне рішення

…………………………..……………………… 41

3.2. Інженерно-технічне обладнання будівлі
3.3. Додаток

………………………………43

…………………………………………………………………….

Рекомендована література до архітектурної та конструктивної частин
Додатки

…..

……………………………………………………………………..

4. Економічна частина.
4.1. Кошторисна документація. ……………………………………………....
4.1.1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва…………...
4.1.2. Об’єктний кошторис.

………………………………………………..

4.1.3. Локальний кошторис №2-1-1 на будівельні роботи.………………….
4.1.4. Локальний кошторис №2-1-2 на внутрішні санітарно-технічні роботи.
4.1.5. Локальний кошторис на електромонтажні роботи №2-1-3………. …
4.1.6. Розрахунок загальновиробничих витрат. ……………………………..
4.2. ТЕП проектного рішення. ……………………………………………..
3

ПЕРЕДМОВА
Дипломний проект – своєрідна форма державного іспиту, як показника
підготовленості випускника до практичної творчої діяльності в якості техніка
архітектурного проектування.
При виконанні випускного проекту систематизуються, поглиблю-ються і
закріплюються

теоретичні

знання

студентів.

Спираючись

на

прогре-

сивний досвід проектування в Україні і за кордоном, дипломники повинні показати
вміння використовувати одержані ними знання для самостійного вирішення
практичних фахових задач. Розробка дипломного проекту по архітектурній
спеціальності розглядається, як важливий заключний етап навчання в коледжі, в
якому синтезуються:
– результати

загальнотеоретичного,

навчально-практичного

та

художньо-

– закріплюються навички самостійного професійного виконання

проектної

композиційного навчання;
документації і виявляються задатки художніх здібностей;
– розширюється та накопичується творчий досвід комплексного підходу у
вирішенні та висвітленні теми.
Захист дипломного проекту має і виховну функцію – за результат виконання
дипломного проекту відповідальність перед державною екзаменаційною комісією
несе сам дипломник.
В дипломному проекті повинні проявитись здібності автора, його творча
індивідуальність, самостійність, майстерність, знання нормативної бази.

Тема

комплексного архітектурного проекту актуальна, перспективна спрямована на
розв’язання сучасних проблем і відповідає завданням реального проектування з
урахуванням основних напрямків розвитку містобудівної галузі України.
Розробка проекту по реальній програмі в конкретних містобудівних або
природних умовах є достатньо складним процесом – та це є найкращим шляхом до
формування
відповідального

у

техніків
відношення

архітектурного
до

4

рішення

проектування

професійних

задач.

При виконанні проекту необхідно використовувати досягнення науки,
техніки і мистецтва в галузі проектування стильних інтер’єрів, застосування
сучасних

матеріалів, конструкцій

і виробів, а також методів виконання

архітектурно-будівельних і оздоблювальних робіт.
Дані методичні рекомендації мають на меті допомогти дипломнику
розробити всі розділи дипломного проекту, систематизувати і правильно оформити
теоретично-розрахункові

матеріали

5

пояснювальної

записки.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО АРХІТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ
Методика навчального дипломного архітектурного проектування
забезпечує зв’язки загальнотеоретичного, науково-технічного і художньокомпозиційного навчання в процесі архітектурного проектування.
Розкриває методи проектного моделювання, виходячи з особливостей
практичної діяльності архітектора і пропонує ефективні методи управління і
організації

пізнавальної

та

творчої

діяльності

студентів.

Випускна робота виконується згідно із загальним навчальним планом
і має форму комплексного проекту.
Мета комплексного архітектурного проекту – продемонструвати рівень
і якість професійної підготовки студентів, її відповідності освітньокваліфікаційним вимогам до випускників вищих навчальних закладів I – II
рівнів акредитації за професійним спрямуванням, спеціальності 191
Архітектура та містобудування, Архітектурне проектування та внутрішній
інтер’єр.
Методика архітектурного проектування як розділ теорії проектування
має мету:
– сформувати творчий світогляд майбутнього архітектора;
– навчити творчого методу пошуку ідеї;
– пошуковому конструктивному мисленню;
– вдумливому обґрунтованому прийняттю композиційних рішень;
– розумінню закономірностей формування архітектурного організму.
Основним принципом методики дипломного проектування являється
комплексна система навчання, при якій навчальний матеріал по науковим і
технічним предметам направлений на провідну дисципліну архітектурного
проектування. Випускна робота виконується згідно із загальним навчальним
планом і має форму комплексного проекту, де відображені знання та
навички, здобуті при вивченні суміжних дисциплін.
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1.2. ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Розробка дипломного проекту за
містобудування,
розглядається,

Архітектурне
як

спеціальністю 191 Архітектура та

проектування

найважливіший

заключний

та
етап

внутрішній
підготовки

інтер’єр
техніка

архітектурного проектування. У великій комплексній роботі – дипломному
проекті, повинні відобразитись ті знання та навички, які отримав студент на
теоретичних та практичних

заняттях з профілюючих навчальних дисциплін.

Практичним завданням кваліфікаційного проекту є реалізація набутих навичок,
розв’язання питань, пов’язаних із проектуванням об’єктів архітектури та
наповненням архітектурного середовища.
Задача дипломного проекту розширюється за рахунок його навчальної ролі:
– в процесі роботи над проектом накопичується творчий досвід у вирішенні
складної, комплексної задачі в реальній ситуації.
Дипломники повинні показати:
– своє розуміння основних законів архітектурно-просторової композиції;
– вміння розбиратись в складних функціональних процесах, що відбува-ються
в будівлях різного призначення;
-- вміння найповніше розкрити архітектурно-планувальну, об’ємно-просторову
і конструктивну схеми вирішення інтер’єру головного приміщення ;
-- виявлення головних факторів, які впливають на формування архітектурно –
стильового рішення екстер’єру та інтер’єру;
– знання архітектурно-конструктивних

схем, функціонально-технічних та

архітектурно-художніх якостей будівлі, що проектується;
– розуміння вимог сучасності.
В дипломному проекті повинна знайти своє відображення набута в процесі
навчання графічна майстерність, бездоганне знання нормативної літератури,
професійне вміння та художній смак.
В пояснювальній записці і на захисті проекту перед дипломником стоїть
задача: продемонструвати вміння аналізувати, аргументовано обґрунтовувати
прийняте рішення, чітко, ясно і послідовно викладати свої думки, грамотно
відповідати на поставлені запитання.
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1.3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Дипломний проект розробляється за затвердженим завданням, на стадії ЕП,П.
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУ:
Графічна частина, яка представляється на 8-ми планшетах 75х55 см, або на
6-ти планшетах і макет (розмір планшета 75х55 см).
Текстова частина - пояснювальна записка .
Основний текстовий документ в дипломному проекті є пояснювальна записка,
яка представлена на 65 – 70 аркушах формату А4. з розрахунками, описами,
специфікаціями, таблицями та додатками.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки повинен відповідати завданню
на проектування, її оформляють: – комп’ютерний варіант, шрифт № 14,
Times New Roman. через інтервал півтора.
Сторінки повинні бути пронумеровані та зброшуровані.

Вихідними даними для розробки дипломного проекту можуть бути:
 індивідуальний проект (реальні вимоги, реальна ситуація);
 матеріали проекту стадії ЕПП з вирішенням головних функціональних та
технологічних рішень;
 будівельний паспорт забудовника (самостійна розробка архітектурнопланувального та об’ємного рішення);
 ескізний матеріал, або конкурсний проект (ідею якого розвинути та
розробити на стадії ЕП);
 власна творча ідея чи напрямок з врахуванням сучасних чи
експериментальних оздоблювальних будівельних матеріалів,
енергозберігаючих технологій.
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1.4. СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Перший етап – вибір і затвердження теми, отримання завдання на ДП (за
календарним планом виконання дипломного проекту).
Другий етап – захист ескіз-ідеї, збір та систематизація матеріалів по темі
дипломного проекту (аналоги, аналіз ситуації, уточнення місця розташування
об’єкта, що проектується, в системі забудови міста чи селища, об’єм виконання
архітектурно-будівельних та об’ємно-просторових креслень). Консультації з
керівником дипломного проекту – 1 раз на тиждень.
Третій етап – збір інформації про нові технології та матеріали по темі
дипломного проекту (в процесі роботи враховуються містобудівні вимоги,
об’ємне проектування, макетування). Консультації з керівником дипломного
проекту – 2 рази на тиждень
Четвертий етап – відповідальна стадія розробки та затвердження ескізу
дипломного проекту. Консультації з керівником ДП – 2 рази на тиждень.
ЕСКІЗ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Всі архітектурно-планувальні та конструктивні креслення рекомендо-вано
виконати в масштабі М 1:50; М 1:100; М 1:200; ситуаційний план
М 1:1000; матеріали генплану М 1:200; 1:500; об’ємно-просторові зображення
(3D зображення)з кольоровою гаммою, або робочий макет; огляд матеріалів
проводиться з активним коментарем дипломника.
Перегляд комісіями відділення стану виконання ДП (за календарним
планом виконання дипломного проекту). Консультації з керівником та
консультантами ДП – 2 рази на тиждень.
П’ятий етап – перенесення та затвердження креслень дипломного проекту
на планшетах. Вибір і затвердження антуражу, стофажу та техніки виконання
демонстраційної частини проекту. Розробка креслень дизайну інтер’єру головного
приміщення : аналіз приміщення, в якому виконується дизайн проект ( форма,
конфігурація і геометричні параметри; орієнтація по сторонам світу, природня
освітленість, інсоляція та вентиляція приміщення;
функціональні процеси, що відбуваються в даному приміщенні, специфіка
їх проектних рішень ).
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Для пояснювальної записки - опис творчого процесу проектування та
прийнятих дизайн - рішень інтер’єру приміщення (стиль і стильові характеристики та особливості ; колористика ; меблі, обладнання та технічне оснащення;
освітлення та освітлювальні прилади; декоративні елементи, малі архітектур-ні
форми, авторські розробки.
Відповідальна стадія детальної розробки архітектурно-будівельних
креслень, виконання креслень на планшетах, представлення теоретичної частини
– пояснювальної записки.
Консультації з керівником дипломного проекту – 2 рази на тиждень.
Затвердження консультантами розділів кваліфікаційного проекту.
Шостий етап – систематизація і оформлення матеріалів пояснювальної
записки, погодження розділів з керівниками. Підсумкова перевірка

стану

виконання ДП (за календарним планом виконання дипломного проекту).
Представлення дипломного проекту на оцінювання керівникові.
Сьомий етап – представлення дипломного проекту керівнику ДП та на
рецензію (за календарним планом виконання дипломного проекту).
Восьмий етап – перед захистом дипломник коротко характеризує ідейно змістову частину проекту та представляє графічно-демонстраційну частину
проекту. Підготовка дипломного проекту до ДЕК.
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1.5. ТЕМАТИКА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ В РОЗРОБЦІ
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ.
Для успішного завершення процесу навчання важливе значення має
правильний

вибір

теми

для

дипломного

проекту.

Тема

комплексного

архітектурного проекту актуальна, спрямована на розв’язування сучасних
проблем і відповідає завданням реального проектування.
Основні вимоги до теми:
– змістовність і функціональна конкретність;
– наявність даних для створення емоційно - виразного художнього образу;
– порівняно не великий об’єм будівлі (200 м2 – 1тис м2);
– тема повинна відповідати індивідуальним особливостям та можливостям
дипломника.
Рекомендовані напрямки тем:

--- житлові будинки:

 малоповерхові індивідуальні будинки, маєтки, котеджі, заміські резиденції;
 багатоповерхові;
 середньо-поверхові будинки покращеного планування;
 зблоковані будинки на декілька сімей.
– громадські будівлі:











готелі, мотелі, кемпінги;
дошкільні навчальні заклади;
загальноосвітні навчальні заклади;
заклади торгівлі та громадського харчування;
заклади охорони здоров’я;
культурно-просвітні заклади;
спортивні споруди;
офіси, банківські та адміністративні будівлі;
музеї, виставки;
заклади сакральної архітектури.

Крім тем об’ємного проектування пропонуються теми планувальні:
 розробка і планування малого селища з адміністративно-громадським
центром;
 благоустрій паркової зони; дитячий парк з МАФ;

розробка садово-паркової зони; сквер.
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1.6. ЗАХИСТ І ОЦІНКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ.
Захист дипломних проектів проводиться на відкритому засіданні ДЕК.
Студентом – випускником на захист подаються:
- пояснювальна записка проекту;
- графічна частина ( демонстраційно -ілюстративний матеріал, макет…).
Захист дипломних проектів проводиться в навчальному закладі.
На захист дипломного проекту студент готує доповідь, яка в стислій формі
( не більше ніж на 10хв) надає інформацію по темі ДП, основні напрямки роботи
та досягнуті результати (що стосується проектування по обраній спеціальності).
Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре»,
«задовільно» та «незадовільно».
При оцінюванні захисту дипломного проекту враховуються:
- повнота і характер розкриття теми;
композиції простору;

-

- стилістична єдність та виразність

графічні методи професійної комунікації; - якість

виконаного проекту; - ступінь самостійності роботи дипломника і проявлена ним
ініціатива;

- оформлення проекту; - якість розрахунково-графічних робіт; -

грамотність і змістовність пояснювальної записки;
відповідей

на запитання;

-зміст доповіді і повнота

- володіння науково-технічною термінологією із

спеціальності; - теоретична і практична підготовка з спец дисциплін ; відгук
рецензента і керівника проекту.
Оцінка « відмінно».
Наявність усього переліку необхідних проектно-графічних матеріалів
відповідно до завдання на дипломне проектування;
проект демонструє
оригінальну й цілісну проектну концепцію, засновану на глибокому знанні
теоретичного матеріалу, ретельному проведенні аналізу існуючих прикладів,
об'єкта проектування;
комплексність проектно-графічних матеріалів, високий
рівень графічної подачі; творчий підхід і оригінальність проектних ідей,
самобутність та стильність авторських графічних прийомів.
Студент володіє змістом матеріалу, або проблемою; аргументовано і чітко
дає авторський коментар до проектно - графічних матеріалів; технічно грамотно
ілюструє доповідь кресленнями; послідовно викладає матеріал, застосовує
нормативні документи;
впевнено і правильно вико -ристовує одержані
теоретичні знання.
12

Оцінка "добре": наявність усього переліку необхідних проектно-графічних
матеріалів відповідно до завдання на дипломне проектування;
в основі
проектної концепції переважає суб'єктивна думка автора, не використаний або
недостатньо повно проведений допроектний аналіз існуючих прикладів;
у проектно-графічних матеріалах не простежується чітка системність і
комплексність проектних рішень, графічні рішення з деякими погрішностями, які
не
мають
істотного
впливу
на
загальне
сприйняття
матеріалів
проекту; у проектних ідеях переважають стереотипні рішення, не повною
мірою розкриті новаторські підходи й оригінальне авторське мислення.
Студент розкриває основний зміст матеріалу по темі; точно використовує
спецтерміни, не допускає грубих граматичних помилок; креслення виконані
відповідно до ДСТУ та норм по оформленню архітектурно-будівельних креслень;
не досить чіткий і аргументований захист проекту.
Оцінка "задовільно":
неповний зміст або недбале виконання проектнографічних матеріалів;
поверхневий допроектний аналіз аналогів й об'єкта
проектування, відсутність системності в проектних рішеннях, істотні погріш-ності
в кресленнях; копіювання стереотипних проектних рішень,
відсутність
проектного новаторства.
Студент частково і не послідовно розкриває основний зміст матеріалу по
темі; не пов’язує свої проектні рішення з вимогами сьогодення та не підтверджує
знаннями, отриманими з суміжних дисциплін; у спеціальній термінології
допускає помилки; нечіткий, неаргументований коментар до проектно-графічних
матеріалів та невпевнений захист.
Оцінка "незадовільно": неповний зміст проектно-графічних матеріалів,
невідповідність змісту матеріалів роботи затвердженій темі й завданню на
проектування; відсутність допроектного аналізу й поверхневе вивчення об'єкта
проектування, відсутність концепції проектних рішень; грубі помилки й низький
рівень пророблення проектно - графічних матеріалів; копіювання стереотипних
проектних рішень; відсутність коментарю до проектно-графічних матеріалів.
Студент не висвітлює основного змісту проекту ; допускає грубі помилки
в розрахунках; слабо володіє спец термінологією; текстовий матеріал має
значну кількість помилок, є велика кількість неточностей, графічних виправлень;
слабо володіє мовою викладу матеріалу.
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2. АРХІТЕКТУРНА ЧАСТИНА
2.1. СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТНИХ МАТЕРІАЛІВ.
Склад креслень і їх масштаби назначаються в кожному конкретному
випадку у відповідності і характером об’єкту проектування, на стадії – ескізний
проект (ЕП).
Однак у всіх випадках склад креслень повинен найбільш повно розкривати
архітектурно-планувальне,

архітектурно-конструктивне,

об’ємно-просторове

рішення будівлі.
Рекомендований склад комплексного архітектурного проекту
№
Найменування креслень

п/п

1.

Містобудівний розділ
Ситуаційна схема міста ( населеного пункту) або ситуаційний
план його частини

2.

Генеральний план

Масштаби

М 1:2000;
М 1:1000;
М 1:500;
М 1:200;

Об’ємно-планувальне вирішення будівлі

3.

Плани поверхів (з обладнанням)

4.

Плани окремих приміщень з розташуванням меблів та технологічного обладнання

5.

Фасади (не менше 3-х зображень)

М 1:50; 1:100;
1:200.

6.

Архітектурні розрізи (кількість приймається залежно від
загального рішення об’єкта і його типу).

М 1:50; 1:100.

7.

Перспектива, аксонометрія чи макет.

8.

Перспектива інтер’єра (кутова чи фронтальна) головного
приміщення з відповідним переліком креслень:
план з меблями та обладнанням, план підлоги, план стелі,
розгортка стін
Додаткові креслення
( за рішенням комісії відділення)

9.

Ландшафтна організація території з відповідним переліком
креслень.

За погодженням

10.

Розроблення вхідної групи з відповідним переліком креслень

За погодженням

11.

Розроблення малої архітектурної форми з відповідним переліком
креслень.

За погодженням
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М 1:50;
1:100;1:200
М 1:25;
М 1:50

2.1.1.Вказівки по оформленню графічних матеріалів комплексного
архітектурного проекту.
Під час виконання дипломного проекту використовуються підручники,
посібники, технічна література, а також міждержавні і державні (ГОСТ,ДБН,
ДСТУ) стандарти, вимоги яких обов'язкові для виконання. Вибір техніки
виконання

демонстраційного

дипломником та погоджується
представлена,

в

ручній

матеріалу

графічної

частини

обирається

керівником дипломного проекту і, може бути

техніці

подачі

чи

комп’ютерному

виконанні.

Графічні матеріали оформлюються згідно із загальноприйнятими в
архітектурному проектуванні стандартами. Розміщення креслень на підрам-никах
залежить від розмірів та архітектурної композиції об’єкта.
В загальному випадку на 4-х верхніх планшетах розміщують
демонстраційні креслення: фасади, перспективні зображення; панорами з
стофажним та антуражним доповненням, інтер’єри;
на 4-х нижніх – генплан, архітектурно-конструктивні креслення.
Композиція на планшетах так, як і техніка виконання демонстраційного
матеріалу, погоджується з керівником дипломного проекту.
Всі креслення ДП виконуються на стадії – проект; ескізний проект.
Графіка виконання ДП може бути різною, важливо, щоб вона відповідала
характеру будівлі та була виконана якісно, стильно та наглядно.
Якщо будівля, що проектується, має складну об’ємно-просторову структуру
то, по погодженню дипломника з керівником, перспективу можна замінити
макетом.
Матеріалом для макету є білий чи кольоровий папір, картон.
Всі креслення та макет дипломного проекту повинні складати одне єдине
композиційне та стильове ціле.
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2.2. Вказівки по оформленню пояснювальної записки
Загальні вимоги.
Пояснювальну записку виконують на аркушах паперу формату А4 (210x297 мм)
згідно з ГОСТ 2.301. Титульний аркуш виконують згідно з вимогами додатку А.
Основні написи на текстових документах виконують за формами 2 і 2а згідно з
ГОСТ 2.104.
На першому аркуші та аркушах розділів викреслюється штамп розміром 185x40
мм, а на всіх інших - розміром 185x15 мм.
Відстань від рамки до меж тексту на початку і в кінці рядків не менше 3 мм.
Відстань від верхнього і нижнього рядків тексту до верхньої або нижньої рамки
повинна бути не менше 10 мм.
Абзаци в тексті починають відступом рівним 15-17мм від початку тексту.
Всі аркуші номеруються у штампі в правому куті, крім аркушів із завданням
дипломного проекту і титульного аркуша. Номерація документа - наскрізна,
тобто всі підшиті аркуші номеруються в наростаючому порядку.
Всі текстові документи зшиваються у розрахунково- пояснювальну записку в
такому порядку:
титульний аркуш;
завдання на дипломний проект;
зміст;
вступ;
розділи записки;
додатки;
аркуш з зазначенням використаної літератури.
Записка складається з 4-х частин:
 загальна частина;
 архітектурна частина;
 конструктивна частина;
 економічна частина;
і включає текстовий матеріал, таблиці, відомості, специфікації, об’ємно планувальні та економічні показники, креслення, малюнки та замальовки, що
ілюструють та доповнюють основні креслення.

2.2.1. Вказівки до загальної частини проекту.
Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної записки.
1. Загальна частина.
Вступ
1.1. Загальна характеристика будівлі.
Загальна частина дипломного проекту повинна включати матеріали і
вихідні дані, які стосуються всіх частин проекту.

У пункті

ВСТУП.

Вступ повинен відображати актуальність і новизну проекту та містити:
- коротке змістовне обґрунтування вибору теми дипломного проекту, її
актуальність та значення на сьогодні;
- визначення об’єкта проектування;
- поставлені основні задачі та враховані особливості проектування даної
типологічної групи будівель;
- обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення
(модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану
проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури,
патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у
відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
– обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

У пункті 1.1 Загальна характеристика будівлі вказується :
--- для житлових будинків - клас наслідків (відповідальності СС1; СС2); ступінь вогнестійкості; ступінь довговічності; коефіцієнт надійності;
--- для громадських будинків - клас наслідків (відповідальності СС1; СС2;
СС3; СС4), ступінь вогнестійкості;
Огляд прикладів аналогічних проектів по темі дипломного проекту – 2-3
шт з коротким коментарем.
Аналоги або прототипи об’єкта ретельно і критично оцінюються з точки
зору сучасних вимог та всіх їх особливостей художнього і конструктивнотехнологічного рішення. Слід уважно ознайомитися з вітчизняними та
зарубіжними зразками, зробити детальний аналіз позитивних і негативних сторін
цих проектів. В процесі роботи з аналогами здійснюється переосмислення

зібраного матеріалу, визначаються попередні художньо-композиційні рішення.
Важливо, щоб у процесі аналізу проектів народжувалися власні творчі думки і
рішення.
Матеріал графічно фіксується у вигляді замальовок в чорно-білому варіанті
або з використанням кольору. Можна використовувати фотографії.

Зразок написання ПЗ загальної частини:
Вступ
Розвиток житлового будівництва органічно пов’язаний з історією розвитку матеріальної
культури людства. Житлове будівництво пройшло величезний шлях розвитку від печер і
первісних куренів до масштабного котеджного, багатопо-верхового сучасного будинку, що
відповідає найвибагливішим вимогам.
Важливим значенням при розробці теми мають історико архітектурні, культурологічні,
фольклорно-етнографічні дослідження регіону проектування та будівництва.
Актуальність теми:
-- посилення уваги держави до проблем індивідуального житлового будівництва, особливо в
сільській та селищній місцевості;
-- необхідність перегляду існуючих і розробки нових регіональних рекомендацій, з урахуванням
етнографічних особливостей та місцевих обрядів і традицій;
-- необхідність виявлення особливостей формування сільського житла Полісся, де частково
збереглися традиції зведення народного житла;
-- відсутність рекомендацій що до впливу святково-обрядових чинників на планувальні
рішення сучасної сільської хати та садиби й освоєння житлового простору.
Мета проектування – формування архітектури сучасного садибного житла з урахуванням кліматично-регіональних особливостей та народних традицій. Головним чинником
архітектурного об’єкту є функціональне призначення будинку, його естетична значимість,
конструктивне рішення… взаємодія з навколишнім середовищем і людиною.
Сучасне малоповерхове будівництво має свої особливості, які необхідно враховувати:
--особливості ландшафту, рельєфу;
-- кліматичні зони;
-- функціональна специфіка будівлі.
Типи архітектурно-планувальних малоповерхових будівель:
- зальна (не для житла); -секційна; -анфіладна; -змішана; -атріумна (з критим двором).
Протягом всієї історії розвитку суспільства, і відповідно житла, спостерігаються етапи
об'єднання і розділення різних функціональних груп приміщень в його структурі. Тоді і зараз
житло людини являло собою односімейний будинок, який об'єднував в собі житловий будинок і
місце трудової діяльності людини.

1.1. Загальна характеристика будівлі.
Будівля, що проектується в плані має прямокутну форму з розмірами в крайніх осях 15,6м х
20,4 м.
Будівля двоповерхова має цокольний поверх.
Клас будівлі - IІ.
Ступінь вогнестійкості – ІІ.
Ступінь довговічності – ІІ.
Категорія складності – (ССІ) ІІ
Коефіцієнт надійності по призначенню

0.95

Основні конструкції: фундаменти –стрічкові збірні, стіни – цегляні утеплені,
перекриття –

збірні залізобетонні панелі,

перегородки

–

цегляні,

покрівля –

металочерепиця по дерев’яним кроквам.

Аналогічні проекти

Опис аналогічного проекту №1:
Проект індивідуального житлового будинку на одну сім’ю із 4-5 осіб. Мінімальні розміри
ділянки для будівництва даного будинку 21,0 м на 27,0 м. Вхід в будинок здійснюється з
сторони центрального фасаду. У будинку є гараж, ганок, балкон. На першому поверсі
знаходяться: тамбур, гараж, хол, санвузол,кухня-їдальня, вітальня. Через гараж є вихід до
цокольного поверху із паливною. Планування будинку відкрите – вітальня поєднана з холом
для більшого простору. На мансардному поверсі розміщені три спальні з виходами на балкони,
передпокій,та санвузол.
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Опис аналогічного проекту №2:
Чудовий проект будинку з мансардою та гаражем для сім’ї із 4-5 осіб. На першому поверсі зліва
можна потрапити у гараж з паливною, невелику ванну та кабінет. Праворуч – кухня з коморою і
вітальня. Обидві частини з’єднані віссю, що складаються з головного входу, тамбура, коридору
з великою шафою та сходів. На верхньому поверсі – три великі спальні для чотирьох чоловік,
ванна кімната з пральнею і гардероб. На першому поверсі кухня з коморою і та велика вітальня
з каміном створюють відкритий простір. Гараж з котельнею, санвузол та кабінет відокремлені
від вітальні. На верхньому поверсі через нахили даху пропонуються великі мансардні вікна, для
підняття комфорту проживання. Вони підкреслюють фасад будівлі і в той же час надають
більше світла.
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2.2.2. Вказівки по оформленню пояснювальної записки
АРХІТЕКТУРНОЇ ЧАСТИНИ.
Рекомендації до графічної частини дипломного проекту
2.1. Генплан.
Генеральний план є основним документом, за яким ведеться забудова ділянки.
Він являє собою топографічне креслення території, на якій показане розміщення
будівель і споруд, що проектуються, існуючих та тих, що підлягають знесенню.
Також розміщення малих архітектурних форм та благоустрій.
Масштаби для виконання креслень:
генерального плану - М 1:200, М 1:500; ситуаційного плану – М 1:2000, М 1:5000.
Креслення генплану виконують із застосуванням умовних графічних позначень і
спрощених зображень, наведених у ДСТУ Б.А. 2.4-2:2009 «Умовні познаки і
графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту».
Генплан супроводжується:
 ситуаційним планом, де обов'язково виділяють ділянку будівництва;
 позначенням орієнтації за сторонами світу, або розою вітрів (позначку «Північ»
проставляють у верхньому лівому куті аркушу з кресленням генплану);
 експлікацією будівель і споруд, або відомістю житлових і громадських будівель
та споруд (відповідно до ДСТУ Б.А. 2.4-6: 2009 «Правила виконання робочої
документації генеральних планів»);
 основними техніко-економічними показниками;
 умовними позначеннями (за потребою).
Нові будівлі на генплані розміщують в залежності від їх функціонального або
технологічного зв'язку та у відповідності з протипожежними і санітарногігієнічними нормами.
На генеральному плані зображують вулиці і дороги, проїзди, червону лінію,
межі ділянки, будівлі і споруди, малі архітектурні форми, благоустрій та зелені
насадження.
Крім того, на генплані вказують осі будівель, що проектуються; прив'язку
будівель і споруд до місцевості; вимощення навколо будівель; зовнішні сходи;
пандуси…
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На будівлях, спорудах та МАФ показують: порядковий номер за відомістю
або експлікацією у правому нижньому куті арабськими цифрами.
Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної записки.
2.1. Генплан
2.1.1. Опис кліматичної зони
2.1.2. Архітектурно-планувальне рішення ділянки
2.1.3. Технічно-економічні показники
2.1.4. Схема висотної прив'язки будівлі
2.1.5. Охорона довкілля
У пункті 2.1.1. Опис кліматичної зони вказуємо наступне:
 в якому населеному пункті розташована ділянка під будівництво;
 до якого кліматичного району відноситься регіон будівництва;
 кліматологічна характеристика (температурний режим, опади, вітровий
режим, дані для побудови рози вітрів та роза вітрів).
У пункті 2.1.2. Архітектурно-планувальне рішення ділянки вказуємо наступне:
 розміри і форму ділянки, з якими об'єктами межує;
 до якої території належить ділянка згідно з генпланом населеного пункту;
 рельєф місцевості;
 як передбачається в'їзд на територію ділянки;
 вказуються відступи від червоної лінії до будівлі, що проектується;
 відстані до суміжних будівель і споруд від будівлі, що проектується згідно
протипожежних та санітарних норм;
 забезпечення можливості підключення до інженерних мереж;
 орієнтація будівлі на ділянці відносно сторін світу;
 наявність спеціальних проїздів для пожежних машин (за потребою);
 функціональне зонування ділянки;
 наявність майданчиків різного призначення, їх обладнання;
 озеленення ділянки.
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У пункті 2.1.3. Технічно-економічні показники підраховуємо такі показники:
1. Площа ділянки, га (щоб знайти площу ділянки, потрібно перемножити
довжину ділянки на її ширину та поділити на 10000).
2. Площа забудови, м2 (площу забудови визначають, як сумарну площу
забудови всіх будівель і споруд, розміщених на ділянці).
3. Площа твердого покриття, м2 (визначають, як сумарну площу всіх доріг і
майданчиків з твердим покриттям).
4. Площа озеленення, м2 (визначається, як сумарна площа зелених
насаджень, газонів, квітників, тощо).
5. Відсоток озеленення (визначається, як відношення площі озеленення до
площі ділянки в м2, помножене на 100%).
У пункті 2.1.4. Схема висотної прив'язки будівлі наводимо схему, де показуємо
горизонталі, контури будівлі, що проектується, чорні та червоні відмітки у всіх
кутах будівлі та відмітку підлоги першого поверху (умовний нуль).
У пункті 2.1.5. Охорона довкілля потрібно вказати наявність на ділянці цінних
порід дерев, водойм, які необхідно зберегти; заходи зі збереження верхнього
родючого шару грунту при забудові ділянки; планувальні прийоми, які
дозволяють зберегти існуючі зелені насадження і заходи з охорони повітряного
середовища від забруднення.
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Зразок написання пояснювальної записки
2.1. Генеральний план.
2.1.1. Опис кліматичної зони.
Ділянка під будівництво дитячого садка розташована в м. Малин Житомирської області.
За архітектурно-будівельним кліматичним районуванням території України цей регіон
відноситься до І – Північно-західного кліматичного району з наступними кліматологічними
характеристиками:











Температурний режим °С
середня за січень від - 5 до - 8
середня за липень від +18 до +20
абсолютний мінімум від - 37 до - 40
абсолютний максимум від +37 до +40
Опади
кількість опадів за рік від 550 до 700 мм
відносна вологість у липні від 65% до 75%
Вітровий режим
середня швидкість вітру у січні від 3 м/с до 4 м/с

Дані для побудови рози вітрів
Січень
Пн - 7,6
ПнСх- 5,1
Сх - 6,6
ПдСх - 9,5
Пд - 14,4
ПдЗ-15,4
3 - 24,0
ПнЗ-17,4

Липень
Пн - 13,0
ПнСх - 7,4
Сх - 6,3
ПдСх - 7,0
Пд - 8,4
ПдЗ - 7,4
3 - 20,6
ПнЗ-29,9

Роза вітрів

2.1.2. Архітектурно-планувальне рішення ділянки.
Ділянка має форму прямокутника зі сторонами 95м на 80 м. Площа ділянки становить 0,76
га. Рельєф ділянки спокійний з незначним ухилом у північно - східному напрямку. На ділянці є
існуючі кущі і дерева, які зберігаємо. Межі ділянки: з півночі - вул. Хлібна, зі сходу — дворова
територія житлового п’ятиповерхового будинку, з півдня - сад мікрорайону, із заходу - дворова
територія житлових 9 - поверхових будинків. Згідно з генеральним планом забудови міста
ділянка належить до резервної території в зоні багатоповерхової житлової забудови. В'їзд на
територію ділянки передбачається з вулиці Хлібної. Мінімальні відступи будівлі від червоної
лінії вулиці - 25м. Мінімальні відступи будівлі дитячого садка від суміжних будівель і споруд

приймаємо за пожежними та санітарними нормами. Ділянка забезпечена міськими інженерними
мережами: водопостачання, теплопостачання, енергопостачання, каналізація.
Запроектована на ділянці будівля дитячого садка орієнтована головним входом на вулицю
Хлібну. Орієнтація вікон приміщень: ігрових кімнат - Пд, спалень - Сх, кухня - Пн, що
відповідає діючим нормам ДБН В 2.2-4:2018. ЗАКЛАДИ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВІТИ.
Навколо будівлі передбачається пожежний проїзд завширшки не менше 3,5 м з твердим
покриттям. Ділянка огороджена, висота огорожі 1,6 м. По периметру створюємо захисну смугу
із дерев, чагарників і газонів шириною 3 м.
На земельній ділянці передбачені такі функціональні зони:
1.
2.
3.
4.
5.

Зона забудови;
Групових майданчиків;
Спортивно-ігрова;
Юних натуралістів;
Господарська.

Окремі зони та території майданчиків розмежовуємо живою огорожею.
У зоні групових майданчиків передбачено: майданчики для дітей ясельного віку до 3 років
площею із розрахунку 8 м2 на місце, майданчики для дошкільників віком від 3 до 6 років
площею 7,5 м2 на місце. Біля кожного майданчика запроектовано тіньовий навіс площею 40 м 2.
Майданчики для дітей ясельного віку мають трав’яне покриття, а майданчики для дошкільників
- частково трав'яне і ґрунтове покриття.
Майданчики відповідно обладнані: пісочницями, столами для настільних ігор,
гойдалками, гірками, спеціальною скульптурою, лавками та ін.
Спортивно - ігрова зона містить фізкультурний майданчик, який обладнаний
гімнастичними снарядами, біговою доріжкою 30 м, ямою для стрибків, лужком для рухливих
ігор і плескальним басейном.
Ці майданчики виходять на кільцевий проїзд навколо будівлі шириною 3,5 метра, де
нанесена розмітка та встановлені дорожні знаки для навчання правилам поведінки пішоходів.
Також цей проїзд можна використовувати як пожежний.
Зона юних натуралістів включає ділянки овочевих і плодово-ягідних культур, її площа
складає 210 м2 (0,75 м2 на одне місце).
Господарська зона розміщена біля входу до виробничих приміщень харчоблоку і пральні.
Її площа складає 150 м2 (визначати за ДБН В 2.2 – 4:2018), має тверде покриття. В
господарській зоні передбачається закритий сміттєзбірник площею 6 м 2, обладнаний
господарським водопроводом та каналізацією.
Місце для сушіння білизни - 15 м2 і овочесховище. Господарська зона відокремлена від
групових і фізкультурного майданчиків.
Озеленення: ділянка максимальна озеленена. Озеленення виконано в пейзажному стилі.
Для озеленення використані дерева, кущі та трав'янисті рослини, які не мають колючок та не
отруйні.
2.1.3. Техніко-економічні показники
1. Площа ділянки
– га
2. Площа забудови
– м2
3. Площа твердого покриття – м2
4. Площа озеленення
– м2
5. Відсоток озеленення
–%
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2.1.4. Схема висотної прив'язки будівлі
Рівень чистої підлоги

--

Кутові відмітки по будинку --Необхідні такі заходи ----

2.1.5 Охорона довкілля
Велике значення при забудові територій має збереження природного ландшафту, та зелених
насаджень, які відіграють не тільки санітарно-гігієнічну, але і естетичну роль. Для цього слід
охороняти існуючий рельєф місцевості, рослинний покрив і родючий шар землі, зберігати не
тільки масиви, а й окремі цінні породи дерев, оберігати розташовані на території забудови
водойми.
Здійсненню цих задач сприяють такі планувальні прийоми: прокладання проїздів і
пішохідних доріг в обхід існуючих цінних насаджень, прокладання підземних комунікацій на
відстані не менше 5 м від груп дерев, використання ділянок з найбільшою естетичною і
екологічною цінністю під тихі види відпочинку і прогулянки.
Зелені насадження виконують багатофункціональну роль. Вони в значній мірі сприяють
покращенню

повітряного

середовища,

знижуючи

інтенсивність

забруднення

повітря

вихлопними газами автомобілів, пилом та іншими шкідливими речовинами, які викидаються в
атмосферу.
Для охорони повітряного середовища від забруднення висаджуємо породи дерев з густою
щільною кроною і низьким штамбом, які швидко ростуть та стійкі до вихлопних газів.
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Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної
записки.
2.2. Архітектурно-планувальне рішення.
2.2.1. Класифікація будівлі
2.2.2. Функціональне призначення та основні функціональні блоки будівлі
2.2.3.Загальне архітектурно-планувальне рішення планів будівлі.
2.2.4. Експлікація приміщень.
2.2.5.Заходи з енергозбереження та охорона навколишнього середовища.
2.2.6. ТЕП по будівлі.

У пункті 2.2.1. Класифікація будівлі.
Вказуємо на класифікацію згідно з «Державним класифікатором будівель та
споруд»); - за місткістю; - за капітальністю. Основні вимоги нормативних
документів до проектування даної типологічної групи.

У пункті 2.2.2. Функціональне призначення та основні
функціональні блоки будівлі. Методикою проектування ставиться завдання
розкрити зміст об'єкта як сукупність призначення будівлі і нерозривно зв'язаних з
ним ідейно-образних вимог. Новий зміст об'єктів проектування відбиває
конкретні соціальні, культурні і естетичні потреби суспільства, обумовлює
виникнення нової форми, що впливає на зміст і сприяє його розвитку.
Співвідношення форми і змісту в композиції архітектурного об'єкта виступає в
єдності структури і функції. Функція організує структуру, структура - визначає
функцію.
Внутрішня побудова виявляє своєрідність даного типу споруди, її специфічні
особливості та взаємозв’язок основного блоку приміщень з допоміжним,
адміністративним, технічним.. . - зонування будівлі; вирішення питань евакуації
відповідно до протипожежних норм (ширина коридорів, дверних отворів,
сходово-ліфтові блоки, пандуси, ліфти …)

У пункті 2.2.3.Загальне архітектурно-планувальне рішення планів
будівлі. Опис основної планувальної схеми планів будівлі (форма, габаритні
розміри, площа приміщень, кількість відвідувачів та працюючих, кількість і
висота поверхів, зонування та функціональні зв’язки приміщень; інсоляція
основних приміщень) з врахуванням нормативних та ергономічних вимог.

Пункт 2.2.4. Експлікація приміщень. ( див. додаток);
У пункті 2.2.5.Заходи з енергозбереження та охорона
навколишнього середовища.
Опис вибору ефективних матеріалів для зовнішніх огороджуючих конструкцій,
облаштування віконних та дверних отворів. Застосування нових енергозберігаючих технологій. Врахування необхідності утилізації або знешкодження
впливу відходів життєдіяльності об’єктів будівництва, максимальне збереження
та примноження зелених насаджень, проектування та використання ефективних
сучасних методів та технологій в будівництві.

У пункті 2.2.6. Технічно-економічні показники
Основні техніко-економічні показники по житловому будинку підраховуємо такі
показники:
1.

Поверховість

( При визначенні поверховості будинку до числа поверхів включаються всі надземні
поверхи, у тому числі технічний поверх, мансардний, а також цокольний поверх, якщо
верхній рівень його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі
не менше ніж на 2 м. Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при
визначенні поверховості будинків не враховується)

2. Площа забудови, м2 (Площа забудови будинку визначається як площа
горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи
частини, що виступають. Площа під будинком, розташованим на опорах, а також проїзди
під будинком включаються до площі забудови).

3. Загальна кількість квартир у будинку ( якщо будинок багатоквартирний, то
підраховуємо в т.ч.1-о кімн; 2-о кімн; та більше)

4. Площа житлового будинку, м2 (визначають як суму площ поверхів будинку,
виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і
лоджій. Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включається до площі поверху
з урахуванням їх площ на рівні даного поверху. Площа горищ і технічних поверхів та
підвалів до площі будинку не включається.

5. Площа квартир (визначають як суму площ усіх приміщень квартири за винятком
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лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів в м )

6. Загальна площа квартир м2 (визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за
винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх
приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: - для балконів і терас
- 0,3; - для лоджій - 0,5; - засклених балконів - 0,8; - веранд, засклених лоджій і холодних
комор - 1,0.)

7. Площа літніх приміщень (визначається, як сума площ всіх літніх
приміщень – балконів, лоджій, терас ..в м2)
8. Будівельний об’єм житлового будинку м3 (визначають як суму будівельного
об'єму вище позначки ±0,000 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина).
Будівельний об'єм надземної і підземної частин будинку визначають у межах обмежуючих
поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з
позначки чистої підлоги кожної з частин будинку, без урахування проїздів і просторів під
будинками на опорах)

Основні техніко-економічні показники по громадській будівлі
1. Поверховість (При визначенні поверховості будинку до числа поверхів
включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічний поверх, мансардний, а також
цокольний поверх, якщо верхній рівень його перекриття знаходиться вище середньої
планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Технічний поверх, розташований над
верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинків не враховується)

2.Площа забудови (Площа забудови будинку визначається як площа
горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи частини,
що виступають. Площа під будинком, розташованим на опорах, а також проїзди під будинком
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включаються до площі забудови) м .

3.Місткість, пропускна спроможність (на яку кількість відвідувачів
розраховується громадська будівля)

4.Загальна площа м2 (визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи
технічні, мансардний, цокольний та підвальні). Площу поверхів будинків слід вимірювати в
межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін)

5.Корисна площа м2 (визначається як сума площ усіх розташованих в ньому
приміщень, а також балконів і антресолей у залах, фойє тощо за винятком сходових кліток,
ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів і пандусів.)

6. Будівельний об’єм м3. (визначається як сума будівельного об'єму вище
позначки ±ё0.00 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина). Будівельний
об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах обмежувальних поверхонь із
включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів, куполів тощо, починаючи з

позначки чистої підлоги кожної із частин будинку, без урахування архітектурних деталей та
конструктивних елементів, що виступають, підпільних каналів, портиків, терас, балконів,
об'єму проїздів і простору під будинком на опорах)

Зразок написання пояснювальної записки
2.2. Архітектурно – планувальне рішення.
2.2.1. Класифікація будівлі.
Згідно « Державного класифікатора будівель і споруд» даний об’єкт відноситься до
II
Будівлі житлові
III
Будинки одноквартирні
1110
Будинки одноквартирні
Цей клас включає:
-- відокремлено житлові будинки садибного типу (міські,
позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового
господарства, літні будинки для тимчасового проживання,
садові будинки та т.ін.
Цей клас включає також:
-- спарені, або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають
свій власний вхід з вулиці.
1110.1
1110.3

Будинки одноквартирні масової забудови.
Будинки садибного типу.

2.2.2 Функціональне призначення та основні функціональні блоки будівлі
Будинок розрахований на сім’ю з чотирьох осіб: - батьків та двох дітей.
При виконанні архітектурно- планувального рішення особняка вра-ховувалась основна
особливість приватного будинку – виділення для кожного члена сім’ї особистого простору .
Власність та власна територія належить до основних біологічних умов людського життя.
При виконанні архітектурно-планувального рішення будівлі вра-ховувалась основна
особливість приватного будинку – виділення для кожного члена сім’ї особистого простору .
Власність та власна територія належить до основних біологічних умов людського життя.
Якщо людина не
має такого місця, то це відбиватиметься на її фізичному та психічному
здоров’ї. Своя кімната чи куточок стає особистою територією, де можна
побути на самоті, відпочити чи зайнятись улюбленою справою.
Мінімальний комфортний простір для однієї людини має бути таким:
20 – 30 кв м, кубатура повітря – 90-100 м куб.
Будинок поділяється на такі зони:
- Тиха зона (зону відпочинку);
- Шумна зона
- Допоміжні приміщення
- Вертикальні та горизонтальні комунікації
До тихої зони належать приміщення спальні батьків, дітей та гостьова. Тиха зона
повинна бути розмежована з шумною, щоб відпочинок був повноцінним і захищеним. Гостьова
спальня орієнтована на північ-схід так як і кімнати дітей. Кімната батьків орієнтована на
південь.
До шумної зони відносять вітальню та кухню. Вітальня частіше всього є місцем зібрання
всієї родини і проведення спільного часу. Вона має орієнтацію на південь. Кухня орієнтована на
північ ля кращої інсоляції.
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До групи допоміжних приміщень належать: тамбур, гардероб, топкова, санвузли.
До вертикальних та горизонтальних комунікацій відносять коридори, передпокій та
сходову клітку.
2.2.3. Загальне .архітектурне рішення планів будівлі.
Архітектура житлових малоповерхових будинків має бути виразною та відображати образ
конкретного типу. Архітектурно-планувальним рішенням будинок розрахований на сім’ю з
чотирьох чоловік.
Будинок в плані є складна, синтезована форма з простих фігур, які утворюють нову
форму на основі виступаючих та западаючих квадратних об’ємів, з габаритними розмірами
15.85 х 12.77 м. Будинок одноповерховий мансардного типу, висота поверху – 3,30 м.
Для нормального функціонування в будівлі запроектовано компактне та вдале архітектурно
– планувальне рішення. Зонування у будинку вирішено за рахунок поверховості: на першому –
шумна зона, де знаходяться –кухня-їдальня, вітальня з каміном, прихожа – хол, санвузол, тераса
– безпосередній зв’язок з ландшафтною територією саду, та вертикальні комунікації –
двомаршеві сходи з забіжними сходинками;
на мансардному поверсі запроектована тиха зона – спальні для всіх членів родини і гостей,
санвузол, гардероб та хол – передпокій;
будинок має технічні приміщення-паливну та пральню і гаражем на два авто.
Для даного кліматичного регіону, нормами передбачається вхідний тамбур. Центральний
вхід в будинок облаштований ганком з парадними сходами.
Цікавим, важливим
планувальним елементом, родзинкою даного об’єкту є сезонне площа тераси з місцем
відпочинку.
Всі житлові приміщення мають достатні площі та вдалі конфігураційні форми, що сприяє
комфортному відпочинку, спілкуванню та фізіологічному відновленню сил. Правильна
орієнтація будинку по сторонах світу дає можливість забезпечити достатній нормативний час
інсоляції усіх житлових кімнат.
Інсоляція житлових кімнат відбувається за рахунок
східно-південно – західної орієнтації будинку: спальні та дитячі кімнати - ранкова, східна
інсоляція, вітальня – південно - західна. Будинок має виразний вигляд за рахунок
використання великих, вітражних вікон.
2.2.5. Заходи з енергозбереження та охорона навколишнього середовища
Для скорочення витрат енергії при експлуатації об’єкта передбачено:
Використання ефективних елементів заповнення віконних та дверних прорізів, що
забезпечують опір теплопередачі конструкцій не менше Кір=0,5м2С°/Вт;
Утеплення зовнішніх стін за допомогою сучасного утеплювача;
Установка терморегуляторів на опалювальних приборах для оптимізації витрат
теплоносія в системі опалення;
Комерційний облік електроенергії за лічильником;
Водонагрівачі гарячого водопостачання проектуємого з пристроями, що автоматично
перекривають потік теплоносія у години неробочого часу.
Енергозбереження
Для скорочення витрат енергії при експлуатації об'єкта передбачено:
Використання ефективних елементів заповнення віконних та дверних прорізів, що
забезпечують опір теплопередачі конструкцій не менше К= 2.2м2 с/Вт
Утеплення зовнішніх стін за допомогою сучасного утеплювача Установка терморегуляторів на
опалювальних приборах для оптимізації витрат теплоносія в системі опалення. Комерційний
облік електроенергії за лічильником Водонагрівачі гарячого водопостачання проектуються з
пристроями, що автоматично перекривають потік теплоносія у години неробочого часу.
охорона навколишнього середовища.
Збереження природного ландшафту має велике значення при забудові території ,бо він виконує
не тільки санітарно-гігієнічну роль, але й має естетичне значення.
Охорона навколишнього середовища в межах ділянки під будівництво включає комплекс
заходів по захисту вод і ґрунту від забруднення в районі будівництва, передбачених на стадії
генерального плану, об'ємно- планувального вирішення.
Сміття періодично вивозиться на утилізацію.
Власник зобов'язується дотримуватись заходів по виробничій санітарії і недопущенню
забруднення прилеглої території.
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2.2.6.Техніко-економічні показники

1.
2.
3.
4.
5.

Площа забудови будинку
Загальна площа будинку
Житлова площа будинку
Будівельний об’єм
Літні приміщення

- 172,70 м2
– 247,50 м2
– 116,55 м2
– 984,50 м3
– 42,80 м2
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Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної
записки.
2.3. Об’ємно-просторове рішення.
У пункті 2.3.1. Ідейно-художня, стилістична направленість
екстер’єру будівлі.
Опис композиційної побудови фасадів будівлі. Визначити основний стиль
будівлі, що проектується. Описати основні риси та засоби досягнення ідейнохудожньої виразності об’ємно-просторового рішення фасадів, відповідність
архітектурного образу функціональному призначенню будівлі
Зовнішня форма об'єкта виражає внутрішню побудову і створюється у
взаємозв'язку з іншими об'єктами просторового середовища, у яких об'єкт
розміщається. Специфічне орієнтування об'єкта до навколишнього простору
виступає як якісна своєрідність його побудови.
Взаємодія зовнішнього і внутрішнього - варто мати на увазі, що внутрішня
побудова безпосередньо зв'язана з зовнішньою структурою і є її функцією, як у
функціональному, так і в композиційному аспектах.
Кінцева мета процесу — створення цілісної композиції

об'єкта, що

проектується.
Якісна визначеність проекту, його композиція розкривається в даній формі
організації змісту, у співвідношенні об'єкта і зовнішнього середовища, у спільних
закономірностях побудови об'єкта, що виражають взаємозв'язки і єдність усіх
формотворних факторів.
Організація об'ємно-просторової структури є якісним критерієм внутрішньої
побудови об'єкта. Зв'язки, що формують структуру в архітектурному об'єкті,
можуть бути функціональними, залежними від конкретної діяльності і виражатися
як комунікації (пішохідні, транспортні). Композиційні зв'язки, як правило, будуть
візуальними. Вони виражаються як безпосередній зоровий контакт або як
послідовність візуальних кадрів, що формують просторово-часовий ланцюг
вражень від об'єкта, що потім складається в єдиний синтезуючий художній образ.
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Зразок написання пояснювальної записки
2.3. Об’ємно-просторове рішення.
2.3.1. Ідейно – художня, стилістична направленість екстер’єру будівлі.
Для досягнення художньої виразності слід використовувати різні пластичні засоби:
акцентування входів, обрамлення вікон, застосування декоративних архітектурних деталей;
кольорове акцентування окремих частин будинку.
Головним засобом досягнення архітектурно-художньої виразності лишаються набуті
попередньо навички гармонійного пропорціонування, застосування метричних, ритмічних рядів
дотримання законів симетрії чи асиметрії, гармонічної побудови цілого та його окремих частин.
Практика багаторічного проектування та будівництва житлових малоповерхових будинків
свідчить про те, що на кожному етапі розвитку архітектури невичерп-ним джерелом для
архітекторів були здобутки національної народної архітектур-ної творчості, де
сконцентрований досвід багатьох поколінь і яскраво відображе-ні регіональні особливості
кожної зони, району, осередку. Тому слід уважно і тактовно використовувати ті засоби,
народної архітектури та художнього оздоблення в тій місцевості, де має бути розташована нова
будівля. Традиційно українці прагнули жити в гармонії з оточуючим природнім середовищем,
бути ближче до природи, використовувати її ландшафтні краєвиди та примножувати і
розвивати неповторну українську культуру.
Характерними рисами сільського стилю з елементами українського модерну
є поєднання природних та штучних оздоблювальних матеріалів, форма даху масивна з
низькими схилами і вільна від незначного декору, кольорова гамма мінімалістична – сірого та
темно-земляного відтінків. Для даного направлення в дизайні та архітектурі характерно
використання традицій, простоти та затишку.
Фасадам будинку будуть властиві накладні декоративні елементи : віконні обрамлення
скругленої форми, невеликі заглиблення для дверей, що додає пластику фасадним площинам.
Даний стиль це вибір людей, які цінують якість, традиції та природню красу.
Опис фасадів :
« Фасад в осях 1-6» (головний фасад)
Основою композиційного задуму головного фасаду є відверта асиметрія, з яскраво
вираженим домінуючим вертикальним елементом над центральним входом (трапецевидний
мезонін з вікном квадратної форми та скругленням, що характерне для модернових елементів ),
по цій лінії, з невеликим заглибленням, запроектований вхідний блок . Урівноважують
композицію фасаду два бокових
виступаючих об’єми- лівий, на масивній площині таке ж модернове вікно; зправа – великий
кольоровий масив брами гаража.
Простий за формою, статичний, масивний головний об’єм житлового будинку доповнюється
пластикою об’ємів функціональних приміщень, які зосереджують на собі увагу і активують
простір над масою.

Темний цоколь робить дану будівлю підкреслено - статичною.

Завершенням цілісної композиції фасаду є схилий дах, за рахунок великого кута схилу не
виглядає масивним, бо має дахові вікна в яких віддзеркалюється небо та навколишнє
середовище.
Асиметричність і урівноваженість загальній композиції головного фасаду додають димарі.
Кольорова гамма будинку підкреслює його національну самобутність та стильність образу.
«Фасад в осях 6 -1» (дворовий фасад)
Прямим віддзеркаленням головного фасаду є його дворовий фасад. Композиція фасаду
майже симетрична, основною віссю є вертикальний кон-структивно – декоративний елемент з
трикутним фронтоном та кольоровим акцентом – заскленим вітражним модерновим віконнодверним блоком. По обидві сторони від головної осі розміщені вікна прямокутної форми з
метричними рамами. Велика тераса на підвищенні, сходах та високий цоколь – створюють
статичну композиційну основу фасаду.
Виступаючий, нависаючий схилий дах є завершальним акцентом в композиції будинку і, не
менш, важливим, адже він є функціонально необхідним конструктивним, і естетичним
елементом. Фасад являє собою завершену і цілісну композицію.
«Фасад в осях Ж - А»
В основі композиції бокового фасаду домінує статичність та масивність головного об’єму.
Пластичність фасаду виражена в западаючих та виступаючих функціональних об’ємах .
Використання вікон різної форми та розмірів підкреслює основну рису стилю кантрівикористання традицій, простоти та затишку.
Вкраплення декоративних кольорових елементів візуально збільшують висоту будинку.
Масу головного фасаду розбавляє простір ритмічних вікон. Простота форми та використання
подібних фігур в композиції фасаду робить його завершеним і урівноважено статичним але не
монотонним.
«Фасад в осях А - Ж »
Боковий фасад А - Ж є асиметричним. Він має просту прямокутну форму і
підтримує загальний функціональний стиль будинку. Просторовий прямокутний об’єм
приміщень, що ритмічно виступають і западають, активує асиметричність фасаду і робить
його більш цікавим та несподіваним.
Використання віконних елементів різної форми створює гармонічний стабільний цілісний
вигляд будинку. Будинок статичний в кольоровому відношенні спокійний, гармонійний і
урівноважений
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Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної
записки.
2.4. Опорядження будівлі.
2.4.1. Опорядження внутрішнє. Відомість опорядження приміщень
2.4.2. Зовнішнє опорядження будівлі. Відомість опорядження фасадів будівлі.
2.4.3 Заходи з енергозбереження та пожежна безпека оздоблювальних матеріалів.

У пункті 2.4.1. Опорядження внутрішнє. Відомість опорядження
приміщень.
Описати застосування стильних сучасних новітніх матеріалів в оздобленні
інтер’єру по функціональному призначенню. Заповнити відомість опорядження
приміщень.

У пункті 2.4.2.Зовнішнє опорядження будівлі. Відомість опорядження
фасадів будівлі.
Описати оздоблення фасадів, особливості використання енергозберігаючих
екстер’єрних технологій. Відобразити застосування новітніх матеріалів різних
фактур, текстур і кольорової палітри та прогресивних фасадних технологій.
Заповнити відомість опорядження фасадів будівлі.

У пункті 2.4.3 Заходи з енергозбереження та пожежна безпека
оздоблювальних матеріалів. Потрібно вказати обов’язкові заходи, які
необхідно провести
оздоблювальних

для забезпечення

матеріалів.

Вказати

енергоефективного

використання

на

використання

необхідність

сертифікованих в Україні оздоблювальних матеріалів. Особливі властивості
оздоблювальних матеріалів по пожежній безпеці. Планувальні прийоми та
заходи, які дозволяють забезпечити енергозбереження та пожежну безпеку
використання оздоблювальних матеріалів в різних типах будівель.

Зразок написання пояснювальної записки
2.4. Оздоблення будівлі
2.4.1. Опорядження внутрішнє.
Внутрішнє оздоблення житлових приміщень приведені в відомості оздоблення
приміщень. Внутрішні стіни житлових приміщень штукатуряться поліпшеною штукатуркою з
послідуючим акриловим фарбуванням та нанесенням шпалерів.

В кухні, санвузлах передбачено облицювання стінових панелей глазурованою
керамічною плиткою.
Стелі - шпаклюються та фарбуються.
Підлоги в житлових приміщеннях, та коридорах, із ламінату. В санвузлах та кухнікерамічна плитка.
Вікна - металопластикові індивідуальні п’ятикамерний профіль Thyssen Polymer , з
трехкамерним скло пакетом.

Двері: вхідні двері - посиленої конструкції, броньовані,

внутрішні двері - дерев'яні.

Відомість опорядження приміщень
Вид опорядження елементів інтер’єрів
Номер
приміщенн
я

Стеля

12, 15

Фарбування
водоемульсійною фарбою

8, 9, 10,
13,14

Фарбування
водоемульсійною фаброю

Площ
а
м2

Стіни або
перегородки

Площа
м2

53,4

Керамічна плитка

124,4

291,8

Шпаклювання та
обклеювання
шпалерами

52,88

Шпаклювання та
фарбування
акриловою фарбою

Фарбування
водоемульсійною фарбою

11

1,2,3,4,5,
6,7,16

Фарбування
водоемульсійною фарбою

178,84

Фарбування
водоемульсій-ною
фарбою

Примітки

642,5

116,4

Керамічна
плитка
робоча
частина

411,3

2.2.4. Опорядження зовнішнє.
Оздоблення фасадів виконано з урахуванням побажань замовника та приведене в відомості
зовнішнього оздоблення фасадів.
Зовнішні стіни та декоративні елементи , стін виконані з керамічної цегли, з подальшим
облицюванням декоративної штукатурки « короїд »
Цоколь - облицьований клінкерні плити.
Вікна - металопластикові, двері - дерев'яні.
Вітрові дошки, металеві елементи фасадів - фарбування емалевою фарбою для зовнішніх робіт.
Покрівля - металочерепиця.

2.4.3 3аходи з енергозбереження та пожежна безпека оздоблювальних матеріалів.
За забезпечення енергозбереження станції технічного обслуговування автомобілів було
передбачено такі заходи, як:


Над зовнішніми віконними і дверними прорізами розміщені вентилятори «Volkano»,
які найчастіше використовують для обігріву високих приміщень зі значною площею,
що відсікає доступ холодного повітря до будівлі.



Освітлення будівлі передбачене з штучного освітлення LED, що дозволяэ зекономити
на електроенергії.



Заскління виконне з 3-х камерних склопакетів, що дозволяє зберігати тепло в будівлі.



Дахове вікно добре освітнювсю залу технічного обслуговування та ремонту автомобілів

Пожежна безпека оздоблювальних матеріалів .
В наш час важливим питанням є пожежна безпека оздоблювальних матеріалів, які
використовуються при будівництві громадських об’єктів. Для забезпечення пожежної безпеки
було максимально використано сертифіковані в Україні оздоблювальні матеріали та безпечні
технології.
Для визначення показників пожбезпеки оздоблювальних та облицювальних матеріалів
відповідають такі нормативні документи: ГОСТ 30244-94 «Матеріали будівельні. Метод
випробування на горючість» , ГОСТ 3040-2-96 «Матеріали будівельні. Метод випробування
на займистість», ГОСТ Р 51032-97 «Матеріали будівельні. Метод випробування на
розповсюдження полум’я», ГОСТ 12.1.044-89 «Вогнестійкість. Номенклатура показників»
Горючі будівельні матеріали за димоутворювальною здатністю діляться на 3 групи:
Д1 - з малою димоутворювальною здатністю ;
Д2 - з помірною димоутворювальною здатністю ;
Д3 - з високою димоутворювальною здатністю ;
Згідно з вимогами НПБ 244-97, обов'язкової сертифікації в галузі пожежної безпеки
підлягають покриття підлог- ламінатне покриття, лінолеуми ; гідроізоляційних та
теплоізоляційних матеріалів; - оздоблення огороджуючих кон-цій - композитні панелі Alutech;
покрівельні матеріали… . Вони відносяться до групи КМ1 і входять до списку матеріалів, що
підлягають сертифікації в галузі пожежної безпеки. Така продукція підходить для приміщень
будь-якого функціонального призначення.
В приміщеннях виконуються такі технологічні процеси, як мийка автомобілів, ремонт,
фарбування, електродіагностика, технічний огляд , підготовка автомобілей до продажу. Для цих
всіх процесів передбачено обладнання з датчиками безперервної електроенергії (безперебійник)
за для усунення надзвичайних випадків. Також у разі появи диму встановлена надчутлива
сигналізація сертифікована в Україні.
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Рекомендується наступна послідовність викладу пояснювальної
записки.
2.5. Інтер’єр.
2.5.1. Стильовий напрям дизайну інтер’єру головного приміщення.
У даному пункті надати короткий опис та обгрунтування стилістичного
дизайн рішення інтер’єру приміщення з основними рисами та характеристиками.
Опис об'єкта проектування (форма, конфігурація, геометричні параметри ,
орієнтація по сторонам світу, природне нормативне освітлення, інсоляція та
вентиляція приміщення).
Вказати на особливості функціонального процесу, що відбувається в даному
приміщенні, на специфіку проектних рішень; - розрахунок максимальної
кількості відвідувачів та чисельність персоналу, яка забезпечує даний
технологічний процес.
Висвітлюється проектна концепція дизайн-рішення :
- інформація по стилю і його характеристика та особливості використання;
- колористика дизайн-оздоблення;
- архітектурно-планувальні зміни і доповнення в приміщенні;
- предметне наповнення внутрішнього простору: меблі , технологічне обладнання
та технічне оснащення;
- природне та штучне освітлення та освітлювальні прилади;
- декорування та авторські пропозиції в інтер’єрі.

Зразок написання пояснювальної записки
2.5 Інтер’єр
2.5.1 Стильовий напрям дизайну інтер’єру головного приміщення
Для розробки інтер’єру було обрано характерне приміщення житлового будинку –
кухню. Воно має форму восьмигранника вписаного в прямокутник . Габарити приміщення
3,2х4,1х3,6х4,5м. За рахунок незвичної форми в приміщенні досягнуто максимального
природнього освітлення. Інсоляція приміщення є більш ніж достатньою адже тут є надзвичайно
ефектний архітектурно-конструктивний елемент - еркер з великою площею заскління, яке
ефектно створює гармонію з ландшафтним середовищем.
При облаштуванні кухонного простору в першу чергу необхідно звернути увагу на
наступне:
- функціональність: сучасна кухня неможлива без наповненості побутовою технікою, посудом і
іншими корисними атрибутами;
-практичність: нічого зайвого – ось основне правило вдалого дизайну кухні;
-затишок: без нього, звичайно ж, нікуди; доповнити інтер’єр можуть сімейні фото в рамках,
дбайливо розвішані на стіні.

Дизайн кухні в приватному будинку, зазвичай, простіший, оскільки площа приміщення тут
більше.Тому завдання істотно спрощується і відкривається більше можливостей
урізноманітнити дизайн:
- можна зробити кухню в класичному стилі, зробити частину кухонних меблів окремо від
основного кухонного гарнітура, так званим, острівцем; або, навпаки, додати барну стійку.
Останній прийом рекомендується використовувати, якщо барна стійка знайде своє практичне
застосування, а не служитиме тільки як прийом зонування приміщення.
Дизайн кухні в українському стилі набуває популярності як серед власників квартир, так і в
приватних будинках.
Звичайно, в такому випадку необхідно все житло зробити в українському стилі, щоб зберегти
цілісність концепції.
Для досягнення максимальної комфортабельності кухонний простір можна розділити на
наступні зони.
Робоча зона. Тут розташовуються: мийка, варильна поверхня, духовка, меблі, на яких
виконується основна частина роботи з приготування. Матеріали, що використовуються при
оформленні зони, повинні легко митися і не піддаватися впливу вологи і тепла.
Зона прийому їжі.Тут встановлюється обідній стіл. Дизайн їдальні повинен відповідати
загальному стилістичному рішенню приміщення.
Зона для зберігання кухонного інвентарю і продуктових запасів
Зручні ящики і стелажі – найоптимальніший для цього варіант. Як правило, для зберігання
запасів використовують окремі комори, але дозволити собі таку розкіш можуть тільки власники
великого житла.
Знання матеріалів, використовуваних при виготовленні меблів, їх характеристик і вартості
також має величезне значення для процесу розробки дизайну кухні.
Дизайн кухні істотно зав'язаний на дизайні кухонних меблів, який, в свою чергу,
залежить від потреб господині і її сім'ї, виробничих стандартів меблів, правил ергономіки і
зручності.
Вдало підібрана техніка може мати значний вплив на загальне оформлення кухні.
Простір приміщення використаний доцільно і правильно, без нагромадження зайвого
обладнання і речей. У даному приміщенні є вбудовані кухонні шафи, які не заважають вільно
пересуватися по кухні.
Були запроектовані два основних джерела світла які цілком задовольняють потреби
приміщення.
Стиль, який був використаний для даного приміщення – функціоналізм.
Основні риси:
 Використання чистих геометричних форм, зазвичай прямокутних.
 Використання великих нерозчленованих площин одного матеріалу, як правило,
монолітного і збірного залізобетону, скла, рідше - цегли. Звідси і переважна
колірна гамма - сірий , жовтий і білий. Відсутність орнаментації і виступаючих
деталей, позбавлених функціонального призначення.
 Плоскі, по можливості, експлуатовані покрівлі.
 Для промислових і частково житлових і громадських будівель характерно
розташування вікон на фасаді у вигляді суцільних горизонтальних смуг (так зване
«стрічкове скління»).
 Широке використання образу «будинку на ніжках», що полягає в повному або
частковому звільненні нижніх поверхів від стін і використанні простору під
будівлею для суспільних функцій.
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3. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА.
3.1.Конструктивне рішення.
Архітектурно-конструктивна частина дипломного проекту повинна бути
виконана на стадії проект (П) з детальною розробкою окремих елементів
конструкцій і доповнена пояснювальною запискою.
Графічна частина даного розділу розробляється в такому складі:
 плани або схеми розміщення елементів: фундаментів, елементів каркасу,
перекриття, крокв, даху М1:100, М:200;
 поперечний або повздовжній розріз (по сходовій клітці) М1:50; М1:100.
 робочі креслення трьох (характерних) конструктивних вузлів М1:10; М1:20;
М1:50

(дозволяється

вложити

в

додаток

пояснювальної

записки

конструктивної частини).
Пояснювальна записка даного розділу повинна містити:
В даному розділі описують конструктивний тип, конструктивну схему
будівлі. Дають короткий опис і обґрунтування прийнятих конструкцій:
фундаментів,

стін,

перегородок,

сходів,

перекриття,

підлог

та

інших

конструктивних елементів. (Конструктивні схеми і частини будівлі повинні
відповідати прогресивним методам будівництва).
Фундаменти:
 конструкція фундаментів (стрічкові, стовпчасті, пальові, суцільні) та їх
матеріал;
 глибина закладання фундаментів;
 горизонтальна та вертикальна гідроізоляція – на яких відмітках розташована
та з якого матеріалу виконана;
 вимощення, його конструкція, ширина, ухил;
 елементи фундаментів заносять в додаток у специфікацію збірних бетонних
і залізобетонних елементів.
Каркас :
 тип каркасу та його елементи;
 сітка колон, прив'язка їх до координаційних осей будівлі;
 елементи каркасу заносять в додаток у специфікацію збірних бетонних і
залізобетонних елементів.

Стіни:
Стіни зовнішні:
 їх конструкція та матеріал;
 їх товщина.
Стіни внутрішні:
 їх конструкція та матеріал;
 їх товщина.
Перекриття та покриття:
 конструкція

перекриття

та

покриття

(балкове,

безбалкове),

спосіб

виготовлення (збірне, монолітне), розміри несучих елементів перекриття, їх
марка, глибина спирання, анкерування;
 забезпечення звуко-, тепло- та гідроізоляції в міжповерхових і горищних
перекриттях та в санвузлах;
 панелі перекриття та покриття заносять в додаток у специфікацію збірних
бетонних і залізобетонних елементів.
 елементи дерев’яних перекриттів заносять в додаток у специфікацію
столярних елементів.
Сходи:
 конструкція та конфігурація сходів, їх елементи, розміри (ширина маршу,
площадки, ухил маршу, розміри східців), конструкція перил;
 ліфти їх розміри та розташування.
Перегородки:
 матеріал та їх товщина.
Вікна і двері:
 вікна їх вид, матеріал та розміри;
 двері їх вид, матеріал та розміри;
 елементи заносять в додаток у специфікацію елементів заповнення прорізів.
Підлоги:
 вид запроектованої підлоги і основи під підлогу;
 експлікація підлог. (див. додаток

)

Дах і покрівля:
Похилі дахи:
 форма, конструкція і основні елементи даху; похил даху залежно від типу
покрівлі; кроквяна система (приставні, висячі крокви);
 вентиляція і освітлення горища; огородження на даху; водовідвід
(зовнішній, внутрішній; організований, неорганізований);
 елементи кроквяної системи заносять в специфікацію елементів кроквяної
системи ( див. додаток

)
Суміщені покриття:

 похил, конструкція, пароізоляція, утеплювач, матеріал для вирівнюючого
щару;
 матеріал покрівлі, кількість шарів, спосіб наклеювання і захисту від
перегріву;
 димарі, вентиляційні шахти, водовідвід, огородження.
3.2. Інженерно-технічне обладнання будівлі
Короткий опис сантехнічного, електротехнічного та інженерного
обладнання будівлі.
3.3. Додаток
Заповнити

дані

специфікації

(при

складному

об’єкті

специфікації

заповнюються на один поверх або на один блок об’єкту, попередньо узгодивши з
керівником проекту).
3.3.1. Специфікація збірних бетонних і залізобетонних елементів.
3.3.2. Відомість перемичок.
3.3.3. Специфікація заповнення прорізів.
3.3.4. Специфікація елементів кроквяної системи.
3.3.5. Експлікація підлог.
Обсяг пояснювальної записки до даної частини 8-15 сторінок.

Зразок написання пояснювальної записки
3. Конструктивна частина
3.1 Конструктивне рішення.
Поняття «конструктивне рішення будівлі» включає в себе сукупність конструктивних
елементів та їх взаємозв'язок між собою. Однією із вимог, що пред'являються до будівлі, є її
міцність і стійкість. Саме ця вимога забезпечується вибором конструктивного оптимального
рішення, яке розробляється на основі прийнятої об’ємно – планувальної схеми.
Для даного житлового будинку прийнята безкаркасна конструктивна схема з
подовжніми та поперечними несучими стінами.
Конструктивними елементами є частини будівлі, що мають певні призначення, та які
виконують свої функції і відповідають вимогам, що забезпечують міцність будівлі вцілому.
Конструктивними основними елементами є: фундаменти, стіни, перекриття, перегородки,
сходи, дах, вікна, двері, підлоги.
Фундамент. Для проекту оптимальним є найпростіший і, для області використання,
найдешевший бутобетонний фундамент ( з місцевих природних матеріалів). Стрічковий
фундамент використовується в малоповерховому будівництві, хоча мурування стрічкового
фундаменту – це досить трудомісткий і матеріалооб'ємний процес.
Під всі несучі стіни запроектований стрічковий бутобетонний фундамент шириною 400
мм . Враховуючи конструктивні особливості будівлі, навантаження і вплив на фундаменти,
сезонне промерзання ґрунтів, запроектовано закладання фундамента на 1,20 м.
Для захисту від грунтових вод влаштовується горизонтальна гідроізоляція , виконана з
двох шарів руберойду, склеєних бітумною мастикою.
Для відведення атмосферних опадів від стін і фундаментів будинку влаштовується
вимощення шириною 1м, і ухилом -3% із асфальтобетону, або декоративної бетонної плитки.
Стіни. На сьогоднішній день серед величезного різноманіття сучасних матеріалів для
влаштування стін пріоритетним і найрозповсюдженим залишається цегла.
Зовнішні стіни, товщиною 520 мм, мають трьохшарову конструкцію: керамічні
поризовані блоки (300мм), утеплювач ROCKWOOL(100мм), керамічна лицьова цегла двох
кольорів (120мм).
Внутрішні несучі стіни виконані з керамічної червоної цегли, мають товщину 380мм,
в них влаштовуються димовентиляційні канали.
Перегородки. – І поверх – цегляні -120мм, ІІ поверх – ОSB.
Сходи.Вертикальними комунікаціями в житловому будинку слугують двомаршові
дерев’яні сходи. Вони виконують такі функціональні задачі:
- забезпечують комфортний міжповерховий зв’язок ;
- слугують центральним парадним акцентом в інтер’єрі;
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- забезпечують основний евакуаційний шлях.
Ширина маршу – 1000мм. Виготовлені на індивідуальне замовлення.
Вікна, двері Вікна – металопластикові, виготовлені на індивідуальне замовлення, з
п’ятикамерним профілем і подвійним склопакетом. Колір і текстура профілів – білий глянець.
Двері виготовлені на індивідуальне замовлення , розміри дані згідно до територіального
каталогу та функціональних, санітарно-гігієнічних та пожежних вимог.
Перемички
Перемички – збірні залізобетонні по серії Серія 1,038,1-1, семи типорозмірів.
Перекриття та покриття:
Перекриття на від. +3,000, виконане з/б круглопустотними плитами з монолітними
ділянками.
Перекриття мансардного поверху (на горищі) може бути полегшене – по дерев’яних балках.
Покрівля
При такій простій конфігурації даху пропонується матеріал для покрівлі - металочерепиця .
Дах. В даному будинку дах багатосхилий ,

зі слуховими вікнами. Конструкція даху – з

елементів кроквенної системи. ( див. специфікацію)
Підлога:
Проектом передбачено такі типи підлог:


паркет;



керамічна плитка;
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3.2. Інженерно-технічне обладнання будівлі
Інженерне забезпечення будівлі запроектовано та передбачено відповідно до вимог
ДБН В.2-9-2009, які мають назву «Санітарно – гігієнічні вимоги та інженерне обладнання
будівель» та «Вимоги до енергозабезпечення».
Відповідно до даних вимог в будівлі запроектовано наступне інженерне обладнання:
опалення, вентиляція, водопостачання і енергозабезпечення.
Опалення. Опалення будинку здійснюється двоконтурним котлом, який розташований
в топковому приміщенні. Всі приміщення обігріваються біметалевими радіаторами.
Вентиляція. Вентиляція запроектована припливно-витяжна з природнім спонуканням
через вентиляційні канали. Особливу увагу даному інженерному обладнанню приділяють в
приміщеннях: кухні, санвузлах, паливній, технічних і побутових кімнатах.
Водопостачання. Водозабезпечення будинку здійснюється від свердловини (на території
садиби) та підведене в кухню-їдальню, санітарні вузли та господарські приміщення.
Водовідведення.

Водовідведення з будинку здійснюється від допоміжних приміщень

до малих очисних споруд, що розташовані на території садиби, в найнижчій точці по рельєфу.
Енергозабезпечення.

Енергозабезпечення здійснюється від існуючої центральної

місцевої мережі напругою 380/220В до всіх приміщень житлового будинку з установленням
лічильника обліку.
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Зразки таблиць з конструктивної частини
Відомість перемичок
20

70
Схема перерізу

Марка

15

Специфікація заповнення прорізів
15

60
Позначення
Марка
15
8

65

10

Найменування

15
20
Об’єм
Кількість
Примітка
деревини м3

Специфікація збірних бетонних і залізобетонних елементів
15

60

65

Марка 15 Позначення

10

Найменування

Кількість

15
Маса,
т

20
Бетон /
Арматура

8

Експлікація підлог
25

15

50
Схема підлоги
Номер
Тип
або тип підлоги
приміщення підлоги
за серією
8

75
Дані елементів підлоги
(назва, товщина, основа і
т. ін.), мм

20
Площа,
м²

Специфікація елементів кроквеної системи
15

60
Позначення
Марка
15
8

65

10

Найменування
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15
20
Об’єм
Кількість
Примітка
деревини м3

Зразок заповнення таблиць
3.3.1.Специфіка збірних з/б конструкцій
Позиція

Серія, ГОСТ

Марка

Кількість

Маса, т

Бетон

Армат

Перекриття
ПК-1

ДСТУ Б В.2.6.-53:2008

ПК54.12-4Ат

3

1,9

ПК-2

-ІІ-

ПК36.12-4Ат

3

1,32

0,75/18,08

3.3.2 Відомість перемичок
Марка

Схема перерізу

Пр -1
(5шт)

Пр -2
(2шт)

Поз

1
2
3

Позначення

ГОСТ 6629-88

3.3.3 Специфікація заповнення прорізів
Кількість на поверх
Маса
Найменування
І
ІІ
ІІІ
ІV
Всього од.,
кг
Блоки дверні

ДНО 21-12
ДВГ 21-10
ДВО 21-10

1
2
3

1
2
8

5

Приміт
ка*

2070
2070
2070

3.3.4. Експлікація підлог
Номер
приміщення
2 пов.
9, 10
3 пов.
6,7
4 пов.
6,7

Тип
підлог
и

1

Схема підлоги або тип
підлоги за серією

Дані елементи підлоги
(назва, товщина, основа т. ін.)

Площа
м2

1.Наливна епоксидна підлога «Поліурефлекс»
2.Прошарок із цементно-піщаного розчину М10020мм
3.Стяжка із легкого бетону
4.З/Б плита 220 мм

129,39

3.3.5.Специфікація елементів кроквеної системи

Марка

Позначення

Найменування

Кіль
-кіст

Об’єм
деревини

1

ДБН В.2.6.-161:2010

Мауерлат 100х100 L=19п.м

-

0,190

2

ДБН В.2.6.-161:2010

Кроква 180х60; L=5,9

6

0,382
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Приміт

Література.
Закон України "Про архітектурну діяльність".
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».
ДБН Б. 2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних робочих
креслень».
6. ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».
7. ДБН В.2.2-40-2018 «Інклюзивність будівель і споруд для маломобільних груп
населення».
8. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».
9. ДБН В.2.2-9:2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні
положення».
10. ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення».
11. ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі».
12. ДБН В.2.2-11-2002 «Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування.
Основні положення».
13. ДСПіН 2.2.2.022-99 «Для перукарень різних типів».
14. ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти».
15. ДБН В.2.2-4:2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти».
16. БН В 2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель.
17. ДБН В.2.2-10:2017 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».
18. ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі
споруди».
19. ДБН В.2.2-16-2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві
заклади».
20. ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі».
21. ДБН В.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади
ресторанного господарства)».
22. ДБН В.2.2-24:2009 «Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і
громадських будинків».
23. ДБН В.2.2-18:2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення».
24. ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди».
25. ВБН В.2.2-00032106-1-95 «Будинки і споруди. Проектування банків і банківських
сховищ».
26. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів».
27. ДБН В 2.6-220:2017 Конструкції будинків і споруд. Покриття будівель і споруд.
28. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії
складності об’єктів будівництва.
29. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території.
30. ДСТУ Б А.2.4-27:2008 Інтер’єри. Робочі креслення.
31. ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і
матеріалів.
32. Архітектура. Короткий словник-довідник. За заг. ред. А.П.Мардера. - К.:
Будівельник, 1995. - 335 с.:іл.
33. . Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. С.М.Лінда Львів
Видавництво «Львівська політехніка» 2010р
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