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ВСТУП 
 

Сучасне містобудування, виконуючи своє головне завдання створення 
оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку населення міст і селищ, крім 
архітектурно-художніх вимог до вигляду населеного міста, висуває також 
вимоги до обґрунтування рішень з точки зору забезпечення нормативних 
мікрокліматичних та санітарно-гігієнічних умов, що склалися на міських 
території. Особлива увага при цьому приділяється житловим, прибудинковим 
територіям та територіям відпочинку. 

Методичні рекомендації містять вказівки і настанови, які допоможуть 
студентам при виконанні розрахунково-графічної роботи, організації 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування та благоустрій міст», 
а в подальшому допоможуть при виконанні багатьох розділів курсових проєктів 
та бакалаврської роботи. 

У рекомендаціях у стислій формі викладено послідовність виконання 
роботи наведено нормативні дані для необхідних розрахунків, рекомендації 
щодо оформлення графічної частини та робочого зошиту розрахунково-
графічного завдання. 

Для успішного виконання роботи необхідно повторити теоретичний курс 
з відповідної теми та практичні заняття, що виконувалися в рамках вивчення 
дисципліни. 

 

1 РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 
 

1.1 Мета й завдання розрахунково-графічної роботи 
 

Тема розрахунково-графічної роботи «Визначення комфортності 
житлових територій». 

Під час виконання розрахунково-графічної роботи студент знайомиться з 
питаннями реального проектування інженерного благоустрою міських 
територій, закріплюючи теоретичні знання з навчальної дисципліни 
«Планування і благоустрій міст». 

Мета виконання розрахунково-графічного завдання – закріплення й 
поглиблення знань, що були здобуті при вивченні питань планування й 
благоустрою міських територій, а також питань екологічного благоустрою з 
урахуванням усіх нормативних вимог, з використанням сучасної навчальної, 
нормативної й іншої літератури за фахом. 
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При роботі над спеціальними темами студент застосовує знання придбані 
на лекціях, практичних заняттях та під час самостійної роботи, знайомиться з 
такими виробничими питаннями, як обстеження території проектування щодо 
виявлення дискомфортних територій, джерел забруднення та заходів 
покращення навколишнього середовища. 

Завдання розрахунково-графічної роботи – на підставі виданого 
завдання слід розробити схеми (карти) оцінювання стану проектованої житлової 
території щодо виявлення дискомфортних ділянок стосовно надлишкового 
шумового фону та тривалості інсоляції на прибудинковій території. 

Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи складається з 
текстової та графічної частин. Текстова частина містить в собі інформацію про 
район розташування, забудову, категорії прилеглих вулиць, наявність зелених 
насаджень та їхній санітарний стан, перелічуються питання, що потребують 
вирішення, і наводяться дані, які необхідні для розробки проекту. Графічна 
частина завдання – це частина мікрорайону в масштабі 1:1000, який студент 
проектував раніше. 

Форма текстової частини завдання на проектування наведено в      додатку 
А. 

 

1.2 Склад розрахунково-графічного завдання 
 

Розрахунково-графічна робота складається з графічної частини, що 
виконується на аркуші формату А2 чи А3 та робочого зошиту, де наводяться всі 
необхідні розрахунки та основні пояснення. Графічно схема (карта) обстеження 
оформлюється з обов’язковим тонуванням комфортних та дискомфортних 
ділянок проектованої території. 

Схеми (карти) виконуються в масштабі 1:500. На аркуші, крім основного 
креслення, розташовують розу вітрів, вказують поверховість будинків і споруд, 
умовні позначення, штамп. 

Робочий зошит повинен містити всі необхідні пояснення, обґрунтування 
та розрахунки. Він складається з 5–10 аркушів стандартного формату              А4 
рукописного тексту. 

Приклади текстової частини завдання, титульного аркушу і форми 
кутового штампу наведені в додатках А-В. 
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В розрахунково-графічній роботі необхідно вирішити наступні питання: 
– розрахувати еквівалентні рівні транспортного шуму на прилеглих 

вулицях; 
– визначити та проаналізувати акустичну обстановку на території; 
– запроектувати та розрахувати ефективність захисної зеленої смуги; 
– при необхідності запропонувати додаткові заходи щодо підвищення 

комфортності міського середовища; 
– визначити та проаналізувати інсоляційний режим територій; 
– визначити комфортність перебування на майданчиках відпочинку. 
 

1.3 Рекомендації до виконання розрахунково-графічної 
роботи 

 

Для оцінювання комфортних та санітарно-гігієнічних умов прибудинкової 
території в рамках РГР складають карти шуму та інсоляції. Масштаб карт 
обирають залежно від необхідної точності результатів, в даному випадку 
масштаб приймається 1:500. Карти виконують на спрощеній підоснові без 
горизонталей. 

 

1.3.1 Побудова карти шуму 
Для визначення умов комфортності міського середовища на основі 

отриманого завдання, застосовуючи метод Є. П. Самойлюка, необхідно 
розрахувати еквівалентний рівень шуму на вулицях, які обмежують групу 
житлових будинків. Спираючись на отримані на практичних заняттях навички 
розробляють карту шуму території. Приклади розрахунку еквівалентного рівня 
шуму та послідовність побудови карти шуму наведені в методичних 
рекомендаціях до виконання практичних занять [8]. На креслення карти шуму 
наносять всі будинки відповідно до розробленого генерального плану 
мікрорайону, елементи прилягаючих вулиць, наносять ізобели (синім кольором) 
розташовують умовні позначки, штамп. Виділяють кольором дискомфортні й 
комфортні ділянки, які вимагають застосування містобудівних заходів. 

Зразок карти шуму наведено на рисунку 1. 
 

1.3.2 Побудова карти інсоляції 
Для визначення умов інсоляції території проектування, розміщення 

майданчиків різного призначення, застосування різних видів озеленення на 
основі отриманого завдання, спираючись на отримані на практичних заняттях 
навички, розробляють карту інсоляції території. Послідовність побудови карти 
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інсоляції наведено в методичних рекомендаціях до виконання практичних 
занять [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Приклад фрагменту карти шуму для групи житлових 

будинків 
 

На креслення карти інсоляції наносять всі будинки відповідно до 
розробленого генерального плану мікрорайону, вказують поверховість будинків, 
наносять інсоломи (червоним кольором) і виділяють кольором дискомфортні й 
комфортні ділянки, розташовують розу вітрів, умовні позначки, штамп. 
Границями карти інсоляції служать будинки, що межують з даною житловою 
групою усередині мікрорайону (кварталу), а при розміщенні будинків уздовж 
вулиць – червона лінія. 

Зразок карти інсоляції наведено на рисунку 2. 
 

 
Рисунок 2 – Приклад фрагменту карти інсоляції для групи житлових 

будинків 
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1.3.3 Заходи щодо покращення комфортних умов території 
та розрахунок їхньої ефективності 

Дають стислий аналіз карт шуму, інсоляції території та пропонують 
заходи щодо покращення комфортних умов проживання на визначеній 
прибудинковій території. 

При цьому пропонується запроектувати захисні зелені смуги, 
шумозахисний екран та розрахувати їхню ефективність. Послідовність побудови 
розрахункових схем шумозахисних зелених насаджень, приклади розміщення на 
смугах, які озеленюються, деревинно-чагарникових насаджень шумозахисного 
характеру, розрахунку ефективності шумозахисних смуг наведено в методичних 
рекомендаціях до виконання практичних занять [8]. 

Зіставляючи рівні шуму визначених точок території житлової групи з 
урахуванням зниження їх смугою зелених насаджень, необхідно переконатися в 
тому, що умови комфортності по шумах досягнуті. У противному разі, якщо це 
можливо, збільшують ширину шумозахисної смуги або передбачають інші 
шумозахисні заходи, в тому числі улаштування шумозахисного екрану. 

 

1.3.4 Розрахунок комфортності міського середовища 
на майданчиках відпочинку 

Самим реальним показником комфортності перебування на території є 
тепловідчуття людини. Застосувавши формулу рівняння теплового балансу 
визначають середню температуру шкіри людини, що знаходиться на визначеній 
ділянці території проектування (ділянку визначає викладач) [4,5]. 

Приклад та послідовність розрахунку комфортності міського середовища  
на майданчиках відпочинку наведено в методичних рекомендаціях до 
виконання практичних занять [8]. 

 

1.4 Зміст робочого зошиту 
 

В робочий зошит повинні бути внесені основні розрахунки роботи, 
короткий аналіз комфортних умов території, опис, без висвітлення теоретичних 
посилань, але з наведенням прийнятих в роботі рішень і рекомендацій щодо 
покращення комфортності території. 

Приблизний план робочого зошита: 
1. Розрахунок еквівалентного рівня шуму. 
2. Аналіз комфортних умов по шуму. 
3. Планувальна схема і розрахунок ефективності зниження шуму смугою 

шумозахисних зелених насаджень (окремо для кожної вулиці). 
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4. Аналіз комфортних умов щодо інсоляції території. 
5. Розрахунок комфортності міського середовища на майданчиках 

відпочинку. 
6. Висновок. 

 

2 ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота складається з роботи над підручниками по темах 
лекцій, виконанню практичних завдань, розрахунково-графічної роботи, 
розробки курсового проєкту та супроводжується консультаціями викладачів по 
теоретичним і практичним питанням. 

Зміст самостійної роботи: 
1. Основні природні фактори, що впливають на вибір території для 

населеного місця: кліматичні умови в сполученні з зеленими насадженнями; 
рельєф; гідрологія; інженерно-геологічні умови. 

2. Навколишнє середовище міста. Природні фактори. Класифікація 
природних ресурсів. 

3. Природа звуку, його властивості. 
4. Містобудівні заходи для захисту міської територій від шуму. 
5. Інсоляція міських територій. Фактори, що впливають на інсоляцію 

територій. 
6. Основні завдання вертикального планування територій. 
7. Загальні відомості про підземні мережі. 
8. Розташування підземних мереж на вулицях, жилих територіях, 

бульварах, парках і жилих територіях, що впорядковуються. 
9. Системи, пристрої, норми споживання води на поливання зелених 

насаджень. 
10. Освітлення міських територій. 
11. Визначення мережі вулиць і доріг. Класифікація вулиць і доріг. 
12. Щільність мережі магістральних вулиць і доріг, пішохідна доступність 

зупинок масового пасажирського транспорту. 
13. Конструкції і одяг алей, доріжок: класифікація алей і доріжок; 

улаштування покриття алей і доріжок. 
14. Загальна потреба в автостоянках і гаражах. 
15. Види установ відпочинку, їх місткість і необхідність розвитку. 

Розподіл потреби за порами року та зонами рекреацій в межах міста. 
16. Комплексний благоустрій житлових територій. 
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17. Вимоги до озеленення територій міст. Підбір і асортимент      
деревинно-чагарникових рослин. 

18. Обладнання майданчиків різного призначення. 
19. Питання економіки зеленого будівництва міських територій. 
20. Розробка, оформлення та захист РГР. 
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ДОДАТОК А 

Форма завдання до розрахунково-графічної роботи 

 

Завдання 

Студента_____________________________________________ 

___________курсу, _________________________групи 

 

Розробити карти шуму та інсоляції в масштабі 1:500. 

Варіант для розрахунків_____________________ 

1. Район проектування__________________________________________ 

2. Характер забудови: периметральна, групова, рядкова, комбінована 

2.1. Житлові будинки: 

5-типоверхові____________________________ 

9-типоверхові_____________________________ 

10-типоверхові____________________________ 

12-типоверхові____________________________ 

16-типоверхові___________________________ 

2.2. Інші будівлі та споруди___________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Категорія оточуючих вулиць ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Керівник роботи_______________________ 

Дата видачі завдання____________________ 
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ДОДАТОК Б 
Приклад оформлення титульного аркуша робочого зошита 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 
 

 
Кафедра міського будівництва 
 
 

 
 
 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ 
 

ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
НА ТЕМУ 

 
«ВИЗНАЧЕННЯ КОМФОРТНОСТІ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ» 

 
 
 

Завідувач кафедри міського будівництва 
доц., канд. техн. наук О. В. Завальний 

 
 Керівник роботи 

_____________________________ 
 

Виконав студент _______________ 
факультету, _________ курсу, 
_______________ групи 

 
_______________________________ 

 
 

Харків – 20___ 
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