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1. Загальні цілі й завдання проекту 

 
 Мета проекту – ознайомлення студентів з методикою проектування просторової 

структури міста в конкретному географічному середовищі й у конкретних умовах міської 
діяльності. При цьому місто трактується як складник крупнішої містобудівної системи  
(агломерації або групової системи розселення), що має з ним постійні зв'язки. Ці положення 
мають знайти конкретне віддзеркалення у структурі міста, відповідно до чого у проекті 
необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Виявити напрямок зовнішніх зв'язків обраного регіону з довкіллям і положення 
міста-центру. 

2. Вибрати оптимальне місце розташування міста, заздалегідь розрахувавши 
розміри необхідної території за укрупненими показниками. 

3. Виявити характерні особливості природного ландшафту й виділити зони 
унікальних ландшафтів, найбільш виразних у регіоні. 

4. Визначити функційне зонування і структурну побудову групової системи 
розселення, міста-центру з виділенням громадських центрів. Урахувати при цьому 
відношення структурних елементів до зовнішніх зв'язків, один до одного й до природних 
умов (напрямку пануючих вітрів, перебігу річки, ґрунтових умов, рельєфу, акваторій, 
зелених масивів та ін.). 

5. Організувати взаємопов'язану систему зелених масивів. Особливу увагу 
звернути на зв'язок розміщення загальноміських об'єктів,  найбільш значущих за 
відвідуваністю й композиційною роллю, з основними шляхами руху й зонами унікальних 
ландшафтів1. 

6. Розробити  систему магістральних вулично-дорожніх мереж, яка забезпечила б 
зв'язок між усіма функційними зонами (у першу чергу, між міськими і приміськими 
об'єктами масових відвідин), і зв'язку міста  із зовнішніми транспортними артеріями. При 
трасуванні автодоріг і магістралей мають бути враховані природні умови з точки зору 
технічних можливостей  (ухилів, перетинів, ізоляції), а також розкриття за ходом руху 
найбільш ефективних видових перспектив. 

Розмістити залізничний вокзал і автовокзал, вантажний і сортувальний двори, 
комплекси гаражів із урахуванням розміщення та взаємозв'язків промислових, складських, 
комунальних і селітебних  зон, а також зон відпочинку й суспільних центрів відповідно до 
нормативних вимог. 

7. Розмістити головні споруди інженерного забезпечення групової системи 
розселення й міста, загальноміські котельні або ТЕЦ, водозабірну станцію, очисні споруди, 
ГРП і ін., протрасувати магістральні мережі, що підводять, виконати два варіанти 
інженерного забезпечення: з кущовими головними спорудами й локальними – на кожне 
місто. 

8. Виконати схеми: кліматологічну, інженерної підготовки території та ТБВ. 
9. Передбачити можливість органічного розвитку структури міста при його 

подальшому зростанні. 
10. Структурно диференціювати функційні міські зони тією мірою, якою це 

необхідно для вирішення загальноміських завдань на такі території: 
а)  селітебну територію – на житлові райони (міжмагістральні території або 

мікрорайони), із виділенням громадських центрів і парків; 
б)  промислова територія – на групи підприємств (за ступенем шкідливості й розміру 

санітарних розривів), суспільний центр зони відпочинку й основні бульвари; 

                                                 
1 Вказівки складені на основі роботи, випущеної у 1996 році під загальною редакцією доктора архітектури  
В. Л. Антонова. 
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в) громадські центри, вокзальні комплекси, виявлення структури будівлі 
загальноміського значення. 

11. Основна мета проекту – побудова просторової композиції групової системи 
розселення й міста відповідно до вказаних вище вимог. 

 
2. Вихідні дані для проектування 

 
1. Основні вихідні матеріали напрацьовуються у процесі літньої практики. Вони 

включають: 
а) малюнки з натури;  
б)  узагальнення в перспективах із «пташиного польоту»; 
в) топографічні матеріали в М 1:20000; 1:5000; 1:1000 або 1:2000 (задля центру); 
г) схеми транспортного і інженерного забезпечення; 
ґ )  виписки із пояснювальних записок; 
д) ескізи структури групової системи розселення, міста й загальноміського центру. 
Після нанесення зовнішніх транспортних зв'язків кордонів міста, що відповідають його 

розмірам, промислові зони, а також представлення видових замальовок, ділянка 
затверджується керівником.  

2. Виробничу основу міста складають: 
а) машинобудівний завод (15000 працюючих);  
б) підприємства харчової промисловості (3000 працюючих);  
в) СКБ заводів (2000 працюючих);  
г) НДІ (2000 працюючих). 
Загальна територія промислової зони – 70 га. При розміщенні підприємств у структурі 

міста мають бути враховані санітарні розриви, відношення до вітрів, перебігу річки й ухилів 
рельєфу, зовнішні таі внутрішні зв'язки (див. п. 1 – 5), близькість головних інженерних 
споруд (див. п. 1 – 6), роль підприємств у композиції міста, а також можливості розвитку 
промисловості й міста в цілому (див. п. 1 – 7). 

3. Середня розрахункова поверховість житлової забудови застосовується 
орієнтовно – 7 поверхів із урахуванням розміщення висотних будівель у місцях, що 
домінують у загальноміських панорамах (допускається за узгодженням з керівником 
принципово інші варіанти поверховості забудови за наявності відповідної містобудівної ідеї). 

4. Розрахунок території міста і окремих функційних зон, а також перелік об'єктів 
міського значення та їх ємкість приймаються за ДБН. 
 

3. Методичні основи побудови композиції міста 
 

Призначення міста як середовища людської діяльності зумовлює методичний підхід до 
його проектування.  

Просторове середовище міста, перш за все, має щонайкраще відповідати цим завданням 
при використанні новітніх досягнень науки й техніки. Але, крім того, архітектор має 
розкрити індивідуальність проектованого міста, відобразити конкретні умови діяльності й 
особливості природного ландшафту. Для цього потрібно, у першу чергу, виявити 
превалюючі напрямки розвитку групової системи розселення й міста як її частини. 

Цей напрямок визначається: 
а) основною віссю природного ландшафту (річок, гір, лісів і т.д.); 
б) основною функційною віссю. 
Друга умова – оптимальне використання найбільш яскравих форм ландшафту: 
а) об'ємно-планувальне – як завершення панорам, що реально можливо побачити 
(вершини гір, пагорби, акваторії); 
б) просторове – для організації видових картин, що розкривають далекі відстані (гирла 
річок, долини ярів, вершини плато і брівок, крутосхили – як оглядові майданчики). 
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Третя умова – естетичне використання транспортних артерій, від під'їзду до міста – для 
огляду міських панорам, до вулиць і алей – для огляду інтер’єрних перспектив.  

Четверта умова – організація системи міських центрів, які визначають разом із 
природою архітектурний вигляд міста. Вони відповідно кореспондуються із зонами 
унікальних ландшафтів і проектуються як єдине ціле з ним. При цьому структура 
загальноміських центрів розвивається у бік природних домінант, а їхня сукупність 
сприймається, вдовж шляхів руху містом й передмістям, у вигляді єдиних панорам. 
 Відповідно до вищевикладеного рекомендується прийняти послідовність виконання 
проекту, викладену нижче. 

 
4. Етапи і терміни виконання 

Терміни затверджуються в кожному навчальному році 
 

• Перший етап 
Літня практика (літній семестр): 
а) лекція про особливості й розвиток досліджуваного міста; 
б) загальна ознайомча екскурсія;  
в) спонтанні замальовки за вибором студента; 
г) вибір студентами місця розташування міста та громадського центру;  
ґ) систематизовані замальовки з натури, що дозволяють відчути систему зовнішніх і 

внутрішніх зв'язків, а також масштабно-просторові градації та зміни видових картин за 
основними шляхами руху; 

д) узагальнення в ескізній перспективі з «пташиного польоту» (у меншому масштабі – 
на всю територію міста, у більшому масштабі – території, обраної для загальноміського 
центру);  

е) вивчення й фіксація вихідних матеріалів для проектування (див. вихідні дані для 
проектування);  

є) вивчення проектних пропозицій із розвитку міста і його довкілля, а також його 
містоформуючих фрагментів;  

ж) виконання в натурі ескізних пропозицій за структурою міста й загальноміського 
центру (перспектива з «пташиного польоту»); 

з) систематизація натурно-науково-дослідних матеріалів у перший місяць осіннього 
семестру (викреслювання перспективи з «пташиного польоту» центрального району, схеми 
транспортного й інженерного забезпечення, функційного зонування  території  природного 
ландшафту, систематизація натурних замальовок);  

и) вивчення виробництва робіт, характерного для цього міста;  
і) прийом матеріалів літньої практики.  

 
• Другий етап 

Виконання принципових проектних пропозицій (осінній семестр): 
а) клаузура «Варіанти модельних схем функційного зонування і зв'язків групової 

системи розселення й міста-центру» (не менше 2-х варіантів);  
б) обробка принципових пропозицій щодо структури групової системи розселення, 

міста й міста-центра;  
в) вивчення й географічна фіксація аналогів містобудівних рішень у схожій ситуації 

(схеми, перспектива з «пташиного польоту», плани й видові перспективи);  
г) уточнення принципових ескізних пропозицій, виконаних у період літньої практики, у 

перспективах із «пташиного польоту» і видових перспективах; 
ґ) прийняття принципових рішень;  
д) виконання схем – основи для розробки композиційної структури системи розселення 

(архітектурно-планувальна структура, схеми: кліматологічна, інженерної підготовки 
території інженерного забезпечення й технології будівельного виробництва); 
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е) виконання  схем (за п. д);  
є) виконання генерального плану центру-міста (перспектива з «пташиного польоту», 

видової перспективи й «розкритої перспективи з пташиного польоту» проектованого 
комплексу, що дозволяє виявити його внутрішню просторову структуру та довколишній 
простір); 

ж) виконання принципових пропозицій щодо тектонічної структури комплексу, 
інженерного устаткування і будівельного виробництва; 

з) підготовка доповіді; 
и) розробка ескіза-ідеї, узагальнюючої пункти а – і;   
і) прийом ескіза-ідеї;  
й) уточнення ескіза-ідеї за зауваженнями; 
к) складання комплексної пояснювальної записки; 
л) підготовка до комплексних іспитів;  
м) захист на комплексному екзамені принципових ескізних проектних пропозицій за 

всіма розділами (а–б). 
 
• Третій етап 

Уточнення, деталізація і графічне оформлення ескізних проектних пропозицій: 
містом, загальноміським центром і громадським комплексом за всіма розділами 
(весняний семестр): 

а) уточнення й деталізація з викреслюванням у масштабі (перспектива з «пташиного 
польоту», видових перспектив загальноміського центру і громадського комплексу, а також 
креслень інженерних розділів і технологій будівельного виробництва загальноміського 
центру й комплексу (в олівці));  

б) прийом креслень (за пунктом «а»); 
в) обведення тушшю й відмивання або обробка комп'ютерним способом;  
г) складання комплексної пояснювальної записки з уточненням, порівняно з осіннім 

семестром, підготовка загальної доповіді; 
ґ) підготовка до комплексного захисту;  
д) перегляд завершених графічних матеріалів, пояснювальної записки та їхнє 

завершення підписами керівника розділів; 
е) комплексний захист з представленням матеріалів за розділами (перший, другий та 

третій етапи). 
 

5. Склад проекту 
 

А. Матеріали літньої практики 
а) спонтанні замальовки за вибором студентів (від зовнішніх панорам до інтер’єрних 

фрагментів); 
б) систематизовані замальовки з натури, що дозволяють відчути систему зовнішніх і 

внутрішніх зв'язків, а також масштабно-просторові градації та зміни видових картин за 
основними шляхами руху;  

в) виконання в натурі ескізних пропозицій за структурою міста й загальноміського 
центру (перспектива з «пташиного польоту»);  

г) викреслювання перспективи з «пташиного польоту» центрального району; 
ґ) схеми транспортного й інженерного забезпечення, а також функційного зонування 

(сучасний стан); 
д) схема аналізу природного ландшафту. 
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6. Принципова проектна пропозиція 
 

а) Клаузура № 1. «Варіанти модельних схем функціонального зонування і зв'язків 
групової системи розселення та міста-центру». 

б) Клаузура № 2. «Функційна структура міста». 
в) Клаузура № 3. «Просторова ідея суспільного комплексу в системі міського центру». 
г) Аналоги містобудівних рішень у подібній ситуації.  
ґ) Схема архітектурно-планувальної структури групової системи розселення з 

головними інженерними спорудами. Два варіанти в ескізній графіці М 1:20000. 
д) Генеральний план міста М 1:5000.  
е) Схема інженерного забезпечення міста М 1:10000; 1:5000. 
є) Перспектива з «пташиного польоту» загальноміського центру. 
ж) «Розкрита перспектива з пташиного польоту» проектованого комплексу з 

пропозиціями інженерного устаткування та технології будівельного виробництва. 
з) Загальноміські панорами й видові перспективи загальноміського центру.  
и) Плани та розрізи проектованого комплексу М 1:200; 1:100. 
і) Малюнки-завдання за темою: «Формування структури міста в період промислового 

розвитку» за курсом історії соціального розвитку мистецтва архітектури та містобудування. 
ї) Міський пейзаж і малюнок оголеної натури людини з курсу «Малюнок, живопис, 

скульптура».  
к) Пояснювальна записка. 

 
7. Структура пояснювальної записки 

 
1.   Групова система розселення. 
1.1 Існуюча система розселення. 
1.2 Система транспортних зв'язків.  
1.3 Розміщення рекреаційних і виробничих зон. 
1.4 Розміщення загальноміських центрів відповідно до прийнятої вулично-дорожньої 

мережі, географічних умов, функційного зонування й естетичних цінностей.  
1.5 Передбачуваних видів транспорту з указівкою на радіус обслуговування. 
1.6 Зовнішні міські джерела інженерного забезпечення й інженерні мережі.  
2. Місто у складі регіональної системи розселення.  
2.1 Роль міста у груповій системі розселення. 
2.2 Функційне зонування. 
2.3 Структура і вміст загальноміських центрів.  
2.4 Вулично-дорожня мережа. Радіуси обслуговування та система зупинок. 
2.5 Міських інженерних мереж.  
2.6 Техніко-економічних показників.  
3. Загальноміський центр.  
3.1 Розташування у структурі міста й регіону.  
3.2 Просторова композиція. Взаємозв’язок з існуючими домінантами.  
3.3 Склад містобудівних вузлів загальноміського центру. Роль проектованої будівлі-

комплексу в загальній композиції. 
3.4 Техніко-економічні показники. 
4. Громадський комплекс.  
4.1 Принципова побудова просторової структури.  
4.2 Конструктивне рішення. Обґрунтування прийнятої конструктивної системи.  
4.3 Техніко-економічних показників щодо проектованого комплексу. 
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