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ВСТУП 

Методичні вказівки виконані у відповідності до програми дисципліни 

«Архітектурно-будівельне проектування 1» для студентів ОР «Магістр» 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Дана дисципліна 

має сформувати у майбутніх проектувальників уявлення про цінність 

архітектурно-історичного спадку, методів його збереження та 

спадкоємного розвитку згідно з сучасними вимогами суспільства. 

Відповідно до вимог майбутні проектувальники повинні вміти: 

- проводити комплексні наукові допроектні дослідження; 

- аналізувати конфліктні ситуації відповідності історичного 

архітектурного середовища, забудови сучасним вимогам; 

- застосовувати методи та прийоми гармонізації, реконструкції 

житлової забудови різних періодів формування. 

Житловий фонд є однією з головних складових національного 

багатства. У житловому фонді України близько 10 млн. будинків 

загальною площею 1031 млн. кв. м, з них 4,8 млн. кв. метрів знаходиться в 

експлуатації з граничним ступенем зносу. Термін експлуатації таких 

будинків становить 25 – 40 років. За даними ЮНЕСКО термін морального 

зносу житлових будівель складає 8 років. Кожен рік площа будівель, які 

необхідно ремонтувати чи реконструювати в країні, збільшується на 1,5 

млн. м2 («Неурядова Програма масового оновлення та збереження 

житлового фонду в Україні», 2011). Високий рівень морального та 

фізичного зносу вимагає прийняття негайних заходів щодо реконструкції 

цього фонду. Однак основна маса фінансування переважно спрямовується 

на нове будівництво і лише 1,5-3 % коштів виділяється на капітальний 

ремонт, модернізацію і реконструкцію. 

Таким чином, реконструкція і оновлення житлової забудови і будівель 

за останній час стало одним з основних напрямків архітектурно- 

будівельної науки і практики. Це вимагає набуття студентами знань і 
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навичок, що закріплюються у процесі виконання графічних робіт з 

дисципліни «Архітектурно-будівельне проектування1». 

Реконструкція актуальна як для будівель історичної забудови з 

традиційними конструкціями, так і для будівель масового будівництва 

1960-70-х рр. з індустріальними конструкціями. Тому дані вказівки 

передбачають виконання студентами графічної роботи - проектні 

пропозиції з модернізації та реконструкції історичних житлових будівель 

кінця XIX – початку XX ст. і масової забудови 60-70-х років XX ст. 

1. Соціальні, містобудівні, архітектурно-планувальні передумови 

оновлення та реконструкції житлових будівель 

 Законодавчо-нормативні основи 

Основою для розробки даних вказівок послужили Закон України «Про 

охорону культурної спадщини», ДБН В. 3.2-2-2009 Житлові будинки. 

Реконструкція та капітальний ремонт, а також державні норми у сфері 

проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації, реновації та 

модернізації будівель, споруд та кварталів застарілого житлового фонду. 

Реконструкція житлового фонду є найбільш раціональним способом 

його використання та вирішення житлової проблеми в умовах обмежених 

фінансових ресурсів. Вона дозволяє надати фізично зношеним і морально 

деградованим житловим будинкам сучасних споживчих якостей, 

продовжити їх життєвий цикл, знизити експлуатаційні витрати, підвищити 

їх енергоефективність,істотно покращити архітектурний вигляд і 

середовище історичних центрів і масивів індустріальної житлової 

забудови. 

Складний характер запитань і великий обсяг робіт, вирішуваних при 

соціальній активізації, модернізації історично сформованого 

матеріального фонду, знаходить відображення в різноманітності 

застосовуваних термінів – реконструкція, модернізація, реабілітація, 

реновація, гармонізація, ревіталізація, re-use та ін. З метою виявлення 
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змісту, обсягу проведених робіт наведено основні ключові поняття (див. 

Додаток 1). 

Специфіка проектної діяльності в умовах реконструкції 

Організація простору в архітектурі визначається змістом проектованої 

діяльності. Від функції до морфології – такий звичайний шлях 

архітектурної думки. При проектуванні в історичній забудові цей 

стереотип ламається: вирішується задача, зворотня по відношенню до 

традиційної. Замість створення простору, що найбільш повно відповідає 

тим чи іншим видам діяльності, виникає необхідність модернізації або 

підбору функції для історичної будівлі. 

Розв’язання цієї задачі – результат процесу поєднання реально існуючої 

структури і умовно необхідної функціональної програми. 

Фактично проектувальник оперує двома групами факторів – реальною 

історично сформованою матеріально-просторовою формою (Блок І) та 

ідеальним (необхідним, нормативним) соціально-функціональним змістом 

(Блок II), що визначає два ходи думки. Ці напрями переплітаються, і на 

різних етапах одне або інше переважає (Табл.1). 

Таблиця 1. Основні групи факторів проектування 

Блок І Блок II 
 

Аналіз реальної форми моделі Аналіз ідеальної (нормативної) 

- в історичному аспекті - у функціональному аспекті 

- в архітектурно-художньому - у соціальному аспекті 

- у середовищному - в інженерно-технічному 

- у функціональному - в економічному 
 

Блок III Концептуальні проектні пропозиції 

Блок IV Аналіз і оцінка варіантів 

Блок V Проектна пропозиція 
 

На передпроектному етапі об'єкт необхідно дослідити у всій сукупності 

його властивостей і зв'язків (принцип системного підходу): 
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- аналіз кількісних характеристик досліджуваного елемента історичного 

середовища (будинку, групи будинків, фрагмента тощо) залежно від 

обсягу проектної задачі. Кількісні характеристики досліджуваного об'єкта 

можуть бути відображені в різних одиницях виміру – м, м2, м3, 

поверховість, площа, обсяг; 

- якісні характеристики (історико-культурного, містобудівного, 

функціонального, матеріального ступеня цінності) значною мірою 

визначають спрямованість пошуку проектного рішення. 

Таким чином, потенціал історичної форми визначається на 

передпроектному етапі в ході дослідження всіх аспектів її цінності. На 

основі зіставлення виявлених характеристик історичного об'єкта та 

проектно-нормативних вимог приймається комплексне рішення, яке лягає 

в основу концептуальної проектної пропозиції. 

2. Морфологія історичної житлової забудови 

Містобудівні аспекти реконструкції житлової забудови 

Комплекс завдань реконструкції розподіляють на рішення загальних 

містобудівних умов, інженерно-технічної інфраструктури, охорони 

навколишнього середовища та благоустрій територій. Особливе місце 

повинно відводитися поліпшенню транспортних умов, що досить 

актуально при значному зростанні кількості індивідуального транспорту. 

Композиційні прийоми при реконструкції історичної забудови залежать 

від розташування його кварталів в структурі міста: у центральній частині 

(багатофункціональний громадський міський центр), при магістральних 

вулицях, у складі периферійних житлових районів (забудова перших 

масових серій)і т.п. 

Палітра засобів гармонізації та модернізації міського середовища 

включає варіанти ущільнення і санірування забудови, функціонального 

використання міжквартального, підземного простору, оптимізації систем 

комунікацій. Реконструкція внутрішньоквартального простору повинна 
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бути спрямована на підвищення його комфортності та раціональності, 

збереження та гармонізації міського ландшафту з урахуванням вимог 

інсоляції, аерації житлового середовища. З метою збереження історичних 

пропорцій кварталу, а також, щоб уникнути створення інсоляційних 

перешкод сусідніх домоволодінь і кварталів, висотність корпусів повинна 

складати не більше 4 поверхів для будинків, що виходять на вулицю, і не 

більше 5 поверхів для будівель, розташованих в глибині ділянки. 

При розробці проектної пропозиції необхідно враховувати зв'язок 

реконструйованих груп будинків, кварталу з прилеглими частинами міста, 

що мають традиційні та історичні особливості. Слід використовувати 

прийоми посилення композиційно-художнього силуету реконструйованої 

забудови з урахуванням її цілісності. Облік морфології історичного 

середовища дозволить зберегти масштаб, культурну ідентичність та 

переваги історичного середовища і, в той же час, максимально ефективно 

використовувати територію. 

Виникнення і розвиток міст – тривалий історичний процес. У багатьох 

регіонах склалися різні умови їх формування, що призвело до 

особливостей планування і забудови. Історичне середовище регулярних 

міст сформовано на основі стандартних домоволодінь і чітких принципів 

сусідського права. 

Розбивка на квартали здійснювалася на основі інструкції Межової 

експедиції Сенату (1766 р.) з урахуванням природного контексту. 

В основі історичних правил землекористування та забудови (правові 

засади) лежали принципи дотримання прав приватної власності: 

- ділянка домоволодіння мінімум однією стороною повинна 

виходити на червону лінію забудови; 

- інженерне забезпечення, видалення атмосферних опадів, видалення 
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сміття, транспортні під'їзди, пішохідна доступність, заходи ЦО і НС 

повинні забезпечуватися в кожному домоволодінні, незалежно від 

сусідніх; 

- стіни будівель, що безпосередньо примикають до кордонів суміжних 

домоволодінь, повинні бути протипожежними стінами (брандмауерами) 

без віконних і дверних прорізів; 

- стіни будівель, що виходять на червону лінію або віддалені від меж 

суміжних домоволодінь на відстань не менше ширини проїзду, можуть 

мати віконні та дверні прорізи в фасадних стінах; 

- від стін будівель до меж суміжних домоволодінь забороняється 

залишати відступ менше ширини проїзду, щоб уникнути утворення 

недоступних пожежонебезпечних пазух. 

Містобудівні рішення, як і будівлі, які побудовано в різні часи, мають 

свої характерні особливості. Житловий фонд Одеси утворено 21 396 

будинками загальною площею 18,2 млн. кв. метрів, 54% з яких побудовано 

в кінці XIX – початку XX ст.; а 30 % – у період 60 – 70-х років XX ст. 

Небезпечні геологічні процеси, провали над підземними виробками, 

підтоплення понад 2/3 міської території призвели до того, що близько 750 

будівель у місті знаходяться в аварійному стані. У небезпечній зоні 

знаходяться понад 1500 будинків, що перебувають на державному обліку 

як пам'ятки культурної спадщини. Зі всієї кількості будівель-пам'яток 

історичної забудови понад 70% – житлові будівлі. Для будівель різних 

періодів будівництва потрібен індивідуальний підхід при розробці методів 

і технологій їх реконструкції. Тому курсовою роботою передбачена 

розробка проектних пропозицій реконструкції історичних житлових 

будівель м. Одеси кінця XIX – початку XX ст. і перших масових серій 60 – 

70-х років. 
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Характеристика історичного житлового фонду 

Досвід забудови житловими будинками в кінці XIX і на початку XX ст. 

показує, що переважний вплив на архітектурно-планувальні рішення мали 

вартість земельної ділянки та віддаленість від центральної частини міста. 

Набули поширення дохідні будинки, в яких проживало понад 70 % 

міського населення. До будинків дореволюційного періоду будівництва 

віднесено: 

- дохідні будинки з дешевими квартирами; 

- дохідні будинки з квартирами для середніх верств населення; 

- дохідні будинки з квартирами для заможних верств населення; 

- особняки і внутрішньодворові флігелі. 

Цей період характеризується зведенням будівель з високою щільністю 

забудови, форму якої можливо інтегрувати у високо організований 

міський простір з різноманітними функціональними і соціальними 

складовими міського середовища, максимальним економічним ефектом. 

Таким чином, до середини XIX ст. склався традиційний для Одеси тип 

помешкання – будинок із внутрішнім двором, що являв собою різновид 

південного типу помешкання з тричастинною побудовою його 

планувальної структури: будинок – двір – житлова комірка. Прибуткові 

будинки цього періоду мали, головним чином, галерейну планувальну 

схему, невисоку поверховість. 

Планувальні параметри в кожному будинку, особливо дореволюційної 

споруди, настільки індивідуальні, що неможливо рекомендувати 

стандартні рішення. У дохідних будинках історичної забудови 

переважають двоквартирні секції з багатокімнатними(6 – 8 і більше 

кімнат) квартирами і з двома сходами – парадними і «чорними». Оскільки 

великі квартири не відповідають сучасній демографії (середній коефіцієнт 

сімейності у великих містах не перевищує 2,3) та матеріальним 

можливостям більшості населення, реконструктивні заходи, в основному, 
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пов'язані з необхідністю зменшення площі та кількості кімнат, квартир. 

При дробленні секцій використовують парадні і «чорні» сходи в якості 

основного комунікаційного стовбура секцій, що знову формуються. При 

плануванні нових квартир та секцій слід забезпечити функціональне 

зонування приміщень, враховувати орієнтацію будівлі, що 

реконструюється, передбачати сучасне обладнання санітарних приміщень 

і кухонь. 

Нормативні дані з розрахунку житлової площі: 

- житлова площа з розрахунку 13,56 м2 на одного члена сім'ї; 

- при виділенні житлової площі на кожного члена сім'ї розрахунок 

проводиться з урахуванням не менше, ніж дев'яти житлових квадратних 

метрів. Тобто загальну площу для проживання ділимо на кожного члена 

сім'ї; 

- житлове приміщення може бути надано й з більшою площею, у разі, 

якщо воно має одну кімнату (квартиру з однією кімнатою) або видається 

особам різної статі. Також збільшення житлової площі передбачено 

окремим категоріям громадян, наприклад, тим, хто займається науковою 

роботою і мають певні наукові ступені, хворим на хронічні захворювання 

тощо. Збільшення може бути у вигляді додаткової кімнати або додаткової 

житлової площі розміром 10 м2; 

- не допускається заселення на одну площу різностатевих осіб, яким 

виповнилося більше дев'яти років, крім подружжя. При заселенні житлове 

приміщення повинно відповідати всім необхідним санітарним нормам і 

має бути упорядковане відповідно до району, в якому знаходиться. На 

прохання літніх людей і за наявності довідки про хворобу їм надається 

житлове приміщення на нижніх поверхах (відповідно до статті 47 

Житлового Кодексу України). 

Площа соціального житла, що надається на сім'ю певного складу і 

чисельності: 
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1) на сім'ю, що складається з подружжя, – однокімнатна квартира 

площею від 36 до 44 м2; 

2) на сім'ю, що складається з двох громадян, які не є подружжям, – 

двокімнатна квартира площею від 36 до 50 м2; 

3) на сім'ю з трьох громадян, у складі якої є подружжя, – двокімнатна 

квартира площею від 54 до 62 м2; 

4) на сім'ю з трьох громадян, у складі якої немає подружжя, – 

трикімнатна квартира площею від 62 до 74 м2; 

5) на сім'ю з чотирьох і більше громадян – житлове приміщення 

площею до 18 м2 на одного члена сім'ї. 

Розмір площі житла підвищеної комфортності становить від 100 – 120 м2 

За правилами міжнародних хостел-асоціацій на людину виділяється 5 

м2, де 4 м2 займає ліжко (одномісне або двоярусне). Мінімальні розміри 

по ширині передпокою – 1,4 м; внутрішньоквартирні коридори, що ведуть 

у житлові кімнат, – 1,0 м; інші коридори – 0,85 м; ванної кімнати – 1,5 м; 

освітленого санвузла – 1,7 м; вбиральні – 0,85 м (глибина при відкриванні 

дверей всередину – 1,5 м; назовні – 1,2 м). 

Планувальні особливості будинків перших масових серій 

Переважна більшість таких будівель до п'яти поверхів (панельні, блочні 

або цегляні), споруджені у великих і малих містах у повоєнні роки до 

середини 70-х років минулого століття, на сьогодні мають критичні 

показники фізичного зносу. 5-поверхова забудова «першого покоління» 

розташована зазвичай на особливо цінних ділянках міських територій, 

вартість яких за минулі роки істотно зросла, особлив у великих містах. 

У повнозбірних 5-поверхових будинках першого періоду 

індустріального домобудівництва (1957 – 1964 рр.) реконструктивні 

заходи мають на меті усунути функціональні недоліки будинків і квартир, 

обумовлені надзвичайною економічністю їх планування. Приклади 

реконструкції серій житлових будинкiв 1950 – 60-х років: паспорти, 

фасади, плани, розрізи і техніко- економічні показники – наведені у 

Додатку Г. 
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Головний недолік – мала площа квартир – у процесі реконструкції може 

бути усунена двома основними групами прийомів. У першому випадку – 

без тимчасового відселення мешканців будинку. Площа квартир 

нарощується прибудовою еркерних обсягів, надбудовою поверхів і 

мансард і прибудовами додаткових прольотів по торцях будівлі (у 

випадках, коли це припустимо за умовами забудови). У цих випадках 

зберігається початкова структура секції (3–4-квартирна), а обсяг 

реконструктивних робіт всередині квартир зводиться до встановлення 

основних недоліків малометражних квартир, усунення прохідних кімнат і 

розширення санітарних і кухонних приміщень з встановленням сучасного 

обладнання. 

У другому – за рахунок нарощування площ квартир прийом пов'язаний 

з радикальним перетворенням планування будинку (секції): компонування 

2 – 3- квартирних секцій замість первісної 4-квартирної. Він реалізується 

лише за умови тимчасового відселення мешканців, але дозволяє істотно 

перетворити квартири: ввести функціональне зонування приміщень, 

збільшити їх площі та поліпшити умови орієнтації квартир. 

Ущільнення забудови відбувається за рахунок надбудови будівель і 

об'єднання їх прибудовами у складні просторові композиції. У деяких 

будинках у процесі реконструкції надбудовують мансарди, ліфти і 

сміттєпроводи. Ряд квартир об'єднують по вертикалі, створюючи 

дворівневий житловий простір. Якщо раніше двоквартирні секції з 

великою кількістю кімнат намагалися роз'єднати на три-чотири квартири, 

то тепер в нових економічних умовах квартири, навпаки, укрупнюють аж 

до організації на поверсі однієї квартири. При розробці проекту 

реконструкції потрібно провести аналіз кожної з конструктивних систем, 

допустимого ступеня змін у несівних конструкціях з метою модернізації 

планування квартир та секцій. 
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 Основні прийоми реконструкції житлових будинків. 

Зміни об'ємно-планувальних рішень будівель при реконструкції 

переслідують однакові цілі – підвищення споживчої цінності квартир 

заходами, які підвищують їх комфортність, але вирішуються різними 

методами в залежності від типу будівель. У 2013 р. була затверджена 

«Концепція капітального ремонту, реконструкції, реновації та модернізації 

будівель, споруд та кварталів застарілого житлового фонду м. Одеси на 

2013 – 2025 роки». 

Дахи п'ятиповерхових будинків «першого покоління»вирішені 

суміщеними невентильованими з внутрішнім водовідведенням, або з 

зовнішнім організованим з 4-х шаровою рулонною покрівлею. 

Застосовують досить багато варіантів перебудови дахів. Найпростіший з 

них, коли не передбачають надбудову і зберігають плоский дах, зводиться 

до додаткового утеплення конструкції і заміні невентильованої 

конструкції на вентильовану. Однак частіше при реконструкції без 

надбудови влаштовують похилий дах по дерев'яних кроквах з різними 

матеріалами покрівлі. Принципові рішення при реалізації концепції 

представлені на рисунках 1 – 5, а рiшення надбудови мансард дивiться у 

Додатку Д. 
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Рисунок 1. Варіанти конструктивного рішення сполучення історичної та нової несучої 

систем в залежності від кількості поверхів надбудови 
 

 

 
 

 

Рисунок 2. Принцип дотримання максимальної поверховості при реалізації концепції 

Проекти надбудови мансард можуть мати різні варіанти, наприклад: 1) 3 поверхи і 

мансарда (1 рівень); 2) об'єкт невідповідності, побудований до 2013 р., неприйнятний 

для подальшого планування і проектування в зоні історичної забудови; 3) 2-й поверх і 

мансарда (2 рівні); 4) 1-поверхова будівля та надбудови 2-х поверхів без мансарди; 5) 

нова будова на місці аварійного житлового фонду. 
 
 

 
Рисунок 3. Принцип спостерігання надбудованої мансарди над пам'ятниками 

архітектури та зони, що підлягають реконструкції, у разі дозволення їх реконструкції * 

* Фасад та інші стіни; підвал або цокольний поверх; І, II рівні мансардної надбудови; 

антенний майданчик, місце загальних або спеціальних систем; ліфти; сходові марші, 

парадні, пожежні сходи, прилегла прибудинкова територія, внутрішні і зовнішні 

комунікації та мережі. 
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Рисунок 4. Принцип прийняття висоти мансарди з урахуванням видимості 

з протилежної вулиці 
 

Рисунок 5. Принцип призначення інвестиційних 

обтяжень при реалізації концепції. 
 

1) підвал, цоколь, прибудинкова територія, внутрішні і зовнішні будинкові та 

прибудинкові комунікації і мережі; 2) І-й рівень мансардної надбудови; 3) ІІ-й рівень 

мансардної надбудови; 4) антенний майданчик, місце загальних або спеціальних 

систем (вентиляція, бойлери, сонячні батареї та акумулятори, енергетичне обладнання, 

теплове господарство); 5) ліфти (внутрішні або зовнішні) 6) сходові марші, пожежні 

сходи; 7) фасад та інші стіни. Зони отримання інвестиційного доходу (1-4). Зони 

інвестиційного навантаження (5-7), що виникають під час реалізації концепції. 

 

При модернізації вхідний вузол вирішують, зберігаючи існуючі парадні 

входи, при цьому прагнуть зробити ще один для безпеки – з боку двору 

(див. Додаток Д). Якщо входи організовані в арці-проїзді будівлі, то їх 

повністю реконструюють. Важливо забезпечити безпосередній зв'язок 

сходової клітки з дворовим простором. Біля входу розміщення консьєржа 

виділяють спеціальне приміщення, яке вирішують у вигляді кімнати, 

обладнаної санітарним вузлом, або навіть малогабаритної квартири. 
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3. Методичні рекомендації щодо виконання КР 
 

З метою інтенсифікації засвоєння основних положень дисципліни 

«Архітектурно-будівельне проектування1» розроблено Зошит виконання 

курсової роботи в електронному вигляді та включає в себе творчі, 

аналітичні та пошукові завдання, які треба виконати у форматі бліц- 

форескізів. Робочий зошит складається з двох частин. Перша частина 

включає розробку проектних пропозицій щодо реконструкції об’єкта 

історичної забудови кінця ХІХ – початку ХХ ст. Необхідно виявити 

потенціал та проблеми історичної форми та запропонувати форескізні 

пропозиції. Специфіка пошуку проектного варіанту включає порівняння 

характеристик, опорних планів історичної будівлі «до і після» 

реконструкції. Реконструкція полягає виключно у внутрішньому 

переплануванні, фасад не підлягає модернізації. 

Неоднорідність матеріально-просторової історично сформованої 

забудови(її відмінності за часом, плануванням, щільністю, структурною 

організацією тощо) зумовлює необхідність застосування індивідуального 

підходу до реконструкції у кожному випадку. У графічній роботі аналіз 

фрагментів історичної забудови проводиться з точки зору можливості 

подальшої реконструкції. Суттєвим для цієї мети є ступінь цінності 

забудови. Це поняття вбирає такі характеристики забудови, як датування, 

естетичні та стилістичні, планувальні, матеріальні особливості. Ця ознака 

є визначальною при вирішенні питання ступеня будівельного втручання і 

про загальний напрямок використання фрагмента. 

Цінність різних фрагментів неоднакова, досить виділити дві великі 

групи: 

- фрагменти великої цінності («цінні») – мають пам'ятки архітектури, 

меморіальні будівлі, або велику «середовищну» (ландшафтну) цінність. 
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Вони найбільш характерні для історико-культурної зони центру і, в 

меншій мірі, для інших зон; 

- фрагменти меншої цінності («рядові») – складаються з рядових 

історичних і опорних будівель. 

При цьому можуть бути виділені три основні напрямки реконструкції, 

доцільність застосування яких зумовлено, в першу чергу, історико- 

архітектурною цінністю і капітальністю сформованої забудови: 

збереження сформованого планування і забудови; часткове збереження 

сформованої забудови і радикальна реконструкція. 

Перепланування (реабілітацію) будинку, визнаного пам'яткою 

архітектури, треба проводити з урахуванням його особливостей, а саме: 

необхідно звернути увагу на потенціал історичної форми (планувальний, 

конструктивний, економічний). Таке перепланування містить в собі 

ремонтно-будівельні роботи, які проводяться зі зміною фізичних 

параметрів приміщень, демонтажем або перенесенням внутрішніх 

несівних перегородок, будівництвом нових елементів і деталей, 

улаштуванням прорізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові 

перекриття та інші несівні конструкції житлового будинку. Тобто, при 

переплануванні не змінюються несівна система і функціональне 

призначення приміщень. 

Планувальна форма пам'ятника архітектури – портал між минулим та 

майбутнім: минуле повідомляє, а майбутнє надихає. У точці їх зустрічі 

знаходиться утворене минулим і натхненне минулим сьогодення, яке і 

створює проектувальник. Тільки при чутливому сприйнятті історична 

форма здатна підказати проектувальникові шлях та підходи до 

реконструкції. 

Частковому збереженню історично сформованої забудови сприяє 

наявність окремих цінних споруд, наприклад, потенціал рядової забудови. 

Реконструкція повинна відповідати сприятливому режиму, але 
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допускаючи вибіркове знесення окремих дисонуючих будівель, що не 

мають історичної цінності. Для подальшого утворення об'єктів 

обслуговування передбачають реконструкцію і модернізацію існуючих 

будівель (перепланування перших поверхів, надбудову мансард та 

прибудову секцій). В умовах реконструкції передбачають функціонально- 

планувальну організацію території житлових утворень, комплексний 

благоустрій; технічну модернізацію інженерних комунікацій, забезпечення 

нормативних вимог в частині санітарно-гігієнічних умов. 

У залежності від прийнятого напрямку реконструкції, а також від місця 

розташування (центр міста, околиця, середнє положення, розташування 

при магістральних вулицях) виявляються основні композиційні підходи до 

об'ємно- планувальної структури міського простору. Те, що з початку 

здається проблемою і недоліком, можна і треба перетворити на цінність. 

Наприклад, велика висота приміщення сприяє створенню антресолей, 

дворівневих просторів, таким чином дозволяє більш раціонально 

використовувати об’єм. Історичне середовище надихає архітектора на 

отримання неординарного, індивідуального, гармонійного рішення. При 

цьому необхідно пам'ятати, що кожне втручання і кожна зміна сприяють 

значним матеріальним витратам. У зв'язку з цим, до ступеня 

перепланування необхідно підходити з повною відповідальністю. 

Друга частина робочого зошита присвячена реконструкції 

індустріального об'єкта 1950 – 60-х років. Серії житлових будинків мають 

високий планувальний, конструктивний, містобудівний та інженерний 

потенціал. Вони будувалися як тимчасові житлові будинки для багатьох 

сімей за умов мінімальних витрат. Це була унікальна можливість отримати 

власне безкоштовне житло. Наразі ці будинки морально і фізично 

застаріли, тому потребують проведення їх модернізації з метою 

відповідності сучасним соціальним вимогам. 
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У графічній роботі треба виконати проектні пропозиції з 

перепланування фрагмента (площею до 300 м2) житлового будинку за 

варіантом з метою посильного збільшення площі. Індивідуальні варіанти 

опорних планів представлено на електронному носії. Необхідно 

підвищити якісні характеристики помешкань будинку згідно з сучасними 

вимогами. Доцільно зменшити кількість квартир з чотирьох до двох однієї 

секції для створення комфортних умов проживання. Серії житлових 

будинків 1950 – 60-х років мають величезний потенціал для прибудови або 

надбудови планувальних елементів. 

Надбудова – найскладніший і найвідповідальніший момент в 

реконструкції будь-якого об'єкта. Він пов'язаний з ретельним обстеженням 

конструкцій, оскільки на них буде прикладене нове навантаження. У 

практиці надбудови існує три варіанти: надбудова мансард(найменш 

болісна зміна будівлі); надбудова кількох поверхів (на існуючих 

конструкціях або автономних); надбудова невеликих приміщень на 

частини експлуатованого даху зі створенням місця для додаткової 

рекреації. У житлових будинках площа мансарди може бути віддана під 

нові квартири, або до неї приєднується простір квартир останнього 

поверху, створюючи при цьому прекрасні дворівневі квартири для 

великих сімей. Найбільш складним варіантом є надбудова мансарди з 

додатковим поверхом. Це велике навантаження на старі стіни будинків, 

вигляд будинку також сильно змінюється. Однак у містобудівній ситуації 

бувають випадки, коли треба вирівняти силует забудови. 

Можливим варіантом збільшення площі є прибудова літніх приміщень 

(лоджій). Прибудови повинні носити характер, масштабний лад і художнє 

рішення, що зберігають сприйняття забудови як елемента міста. Тому 

матеріал для стін і покриттів будівель повинен відповідати навколишній 

забудові. Прибудови бувають найрізноманітніших типів: прямі, кутові, 
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паралельні, перпендикулярні, у торець або збоку. Також реконструкція 

полягає в збільшенні вхідної групи. 

Необхідно пам'ятати про те, що головним завданням курсової роботи є 

здійснення реконструкції та порівняння «до та після» з метою задоволення 

нових соціальних потреб, де необхідно враховувати склад сімей, їх 

потреби і індивідуальні інтереси. 

 

3.1. Структура і склад графічної роботи 
 

Частина No 1. Реконструкція об'єкта історичної забудови (кінця ХІХ - 

початку ХХ сторіччя) 

1 лист – «Передпроектний аналіз». На листі, який подано в електронному 

вигляді, необхідно відмітити кількісні та якісні характеристики контексту 

за допомогою фотофіксації (2 фото) та історичної довідки. На основі 

особистих почуттів та емоцій, які відчув студент в історичному 

середовищі, необхідно написати короткий мемуар та зробити замальовку 

фрагмента фасаду. 

2 лист – «Висновки з аналізу ситуації». На поданому в електронному 

вигляді листі (М1:500) треба відмітити цінність історичної забудови 

(пам'ятники архітектури, рядова історична забудова, нові будови), її 

поверховість. На цьому листі необхідно виявити громадські об’єкти 

забудови(школи, дитячі садки, торгівельно-побутові заклади). 

3 лист – «Опорний план фрагмента поверху» – представлено в 

електронному вигляді (М1:100), як роздатковий матеріал. Площа 

фрагмента поверху має бути не більш 250 м2. На основі наявного 

опорного плану слід розробити 2 варіанти перепланування під соціальне 

житло, а також житло підвищеної комфортності (в ручній графіці на 

кальці). 



22  

Порівняння існуючої структури (з виділенням потенціалу та проблем 

фрагмента житлового будинку) і пропозицій щодо реконструкції в одному 

масштабі сприяє наочному розкриттю і обґрунтуванню перепланування. 

4, 5 кальки – «План перепланування фрагмента, М1:100». Передбачено 

виконання тільки під час аудиторних занять на основі листа 3. Необхідно 

розробити 2 варіанти перепланування під соціальне житло та житло 

підвищеної комфортності (М1:100) (в ручній графіці на кальці). Треба 

порахувати ТЕП, загальну і житлову площу з порівнянням показників до і 

після перепланування. 

З метою поглиблення знань та підвищення оцінки можливе доповнення 

зошита додатковим матеріалом: 

6 лист – «Пропозиція щодо організації та поліпшення вхідної групи 

будівлі» (схема плану, фасаду). Масштаб визначається загальною 

експозицією і варіюється в межах М1:50 - М1:100. Необхідно знайти і 

внести в пропозицію приклади світового досвіду (у вигляді зображень) 

(див. Додаток А). 

7 лист – «Схема поперечного розрізу» з підібраними прикладами 

конструктивних вузлів відповідно до обраних рішень М1:100. 

Додаток – «Приклади благоустрою прибудинкової території» М1:500 

(показати приклади благоустрою території об'єктів історичної забудови, 

підходи, проїзди, озеленення, вуличне обладнання). Необхідно знайти 

приклади світового досвіду (у вигляді зображень) (див. Додаток 2). 

Частина No 2. Реконструкція об'єкта за часів 1950 – 60-х років. 

1 лист – «Передпроектний аналіз». На листі, який подано в електронному 

вигляді, необхідно позначити кількісні та якісні характеристики контексту 

за допомогою фотофіксації (2 фото) та історичної довідки. На основі 

особистих почуттів та емоцій, які відчув студент в історичному 

середовищі, необхідно написати короткий мемуар та зробити замальовку 

фрагмента фасаду. 
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2 лист – «Висновки з аналізу ситуації». На поданому в електронному 

вигляді листі (М1:500) треба виявити громадські об’єкти забудови (школи, 

дитячі садки, торгівельно-побутові заклади), їх поверховість. 

На цьому етапі необхідно виявити потенціал і проблеми контексту 

реконструкції та модернізації. 

3 лист – «Опорний план фрагмента поверху» – представлено в 

електронному вигляді (М1:100), як роздатковий матеріал. На основі 

наявного опорного плану слід розробити 2 варіанти реконструкції 

житлового будинку (надбудова і прибудова планувальних елементів) (в 

ручній графіці на кальці). 

Порівняння існуючої структури (з виділенням потенціалу та проблем 

житлового будинку) і пропозицій щодо реконструкції в одному масштабі 

сприяє наочному розкриттю і обґрунтуванню перепланування. 

4, 5 кальки – «План перепланування фрагмента, М1:100». Передбачено 

виконання тільки під час аудиторних занять на основі листа 3. Необхідно 

розробити 2 варіанти реконструкції житлового будинку (надбудова і 

прибудова планувальних елементів), в ручній графіці на кальці. Треба 

прорахувати ТЕП, загальну і житлову площу з порівнянням показників до 

і після реконструкції. 

6 лист – «Схема поперечного розрізу» з підібраними прикладами 

конструктивних вузлів відповідно до обраних рішень М1:100. 

Додаток – «Приклади благоустрою прибудинкової території» М1:500 

(показати приклади благоустрою території об'єкта в будівництві 1950 – 60- 

х років, підходи, проїзди, озеленення, вуличне обладнання). Необхідно 

знайти приклади світового досвіду (у вигляді зображень) (див. Додаток 2). 

З метою поглиблення знань та підвищення оцінки можливе доповнення 

зошиту додатковим матеріалом: 

7 лист – «Пропозиція щодо організації та поліпшення вхідної групи 

будівлі» (схема плану, фасаду). Масштаб визначається загальною 
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експозицією в М1:50 чи М1:100. Необхідно знайти і внести в пропозицію 

приклади світового досвіду (у вигляді зображень) (див. Додаток 2). 

8 лист – «Зображення фрагмента фасаду з пропозицією з реконструкції і 

модернізації» (надбудова, прибудова планувальних елементів, зміна 

фасаду будівлі). Масштаб зображення визначається загальною 

експозицією і варіюється в межах М1:50 -М1:100. 

Вимоги до оформлення курсової роботи 
 

Курсова робота виконується на листах формату А3. Листи робочого 

зошита представлено в електронному вигляді. 

Роботу рекомендується виконувати на високому рівні швидкої графічної 

подачі. При виконанні листів «Передпроектний аналіз» і «Висновки з 

аналізу ситуації» не слід виконувати зображення занадто яскраво, бажано 

дотримуватися сірої гами або приглушеної кольорової. Не варто забувати 

про культуру графічної подачі. 

Мемуар (фр. mémoires - спогади) - оповідь у формі записки від імені 

автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем яких він 

був. Це особисті почуття й емоції, які відчуваються в середовищі, в якому 

розташований об’єкт. Йдеться про те, що випадковий аромат може 

повернути до забутого дитинства, а музика здатна перенести в інші світи. 

У красивому або потворному беруть участь всі почуття, але їх занадто 

часто трактують окремо. Лише разом, складаючись в єдине повідомлення, 

вони починають повідомляти нам щось про глибинну природу місця. Саме 

ці почуття, отримані в просторі, і необхідно описати. 

«План перепланування фрагмента, М1:100» на кальці виконується у 

вигляді ескізів (попередніх начерків) або якісних форескізів (швидких 

попередніх начерків). Існуючі і нові стіни, перегородки можуть бути 

показані в різній графічній техніці: обвести потовщеною лінією історичні 

стіни і перегородки, пунктиром показати знесені перегородки, виділити 
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кольором нові стіни і перегородки. Показати розміщення основного 

обладнання (використовуючи шаблонні лінійки), написати експлікацію, 

порахувати ТЕП. Порівняти загальну і житлову площу «до і після» 

перепланування. На етапі ескізування варіативний пошук ґрунтується на 

методі підбору способів зміни конкретної матеріальної форми і прийомів 

поліпшення умов проживання з урахуванням обраного завдання. 

При подачі альбому кальки слід акуратно оформити на форматі А-3. 

Для зручності читання слід підкласти під кальку порожній лист. Графічні 

матеріали виконується в бліц-ескізній подачі в приглушеній гамі. Подача 

повинна бути оформлена у вигляді схем, на аркушах повинні знаходитися 

умовні позначення й експлікації. 

Роздатковий матеріал робочого зошита подано на основі планувань 

реальних історичних житлових будинків і об’єктів Одеси: фрагмент 

забудови, інвентарні плани поверхів, історичні відомості представлено в 

електронному вигляді. 



26  

Список рекомендованої літератури: 
 

1. Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Іпанов В. І. Реконструкція та 

реставрація об'єктів нерухомості : Підручник / Під редакцією д. е. н., 

професора А. Н. Асаула. – СПб. : Гуманістика, 2005. – 288 с. 

2. Бад’їн Г. М. Посилення будівельних конструкцій при реконструкції і 

капітальному ремонті будівель: Навчальний посібник для вузів / Г. 

М. Бад’їн. – М. : АСВ, 2010. – 111 с. 

3. Бачинська Л. Г. Реконструкція і нове будівництво в історично 

сформованому середовищі: Навчальна програма та методичні 

вказівки до вивчання спецдисципліни / Л. Г. Бачинська. – К. : 

КНУБА, 2008. – 56 с. 

4. ДБН В. 3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний 

ремонт. 

5. ДБН 360-92* «Планування і забудова міських і сільських поселень». 

6. ДБН А.2.2-6-2008 «Проектування. Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження науково-проектної 

документації для реставрації об'єктів нерухомості культурної 

спадщини». 

7. Дей К. Місця, де мешкає душа (архітектура та середовище як 

лікувальний засіб) / К. Дей. – М. : Академія міського середовища, 

2000. 257 с. 

8. Закон України «Про охорону культурної спадщини» No1805-ІІІ від. 

08.06.2000 р. 

9. Методичні рекомендації з експертної оцінки вартості пам'яток 

містобудування і архітектури для Одеського регіону. Одеса, 2000. 

48с. 

10. Федоров В. В. Реконструкція будинків, споруд та міської забудови. 

Навчальний посібник для вузів / В. В. Федоров та інші. М. : ІНФРА. 

М, 2010. 224 с. 



27  

ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
 

Термінологічний словник 

Адаптація – використання об'єкту зі зміною функціонального 

призначення. 
 

Застарілий житловий фонд – сукупність об'єктів житла усіх форм 

власності, що за своїм технічним станом не відповідають сучасним 

вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, встановленим 

державними будівельними стандартами, нормами і правилами. 
 

Капітальний ремонт– ремонт житлового будинку з метою відновлення 

його ресурсу з заміною за необхідності конструктивних та 

огороджувальних елементів, систем інженерного обладнання, а також 

поліпшення його експлуатаційних показників. 
 

Консервація – сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють 

захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і 

забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням 

у їхній існуючий вигляд. 
 

Модернізація – (англ. Modern – оновлений, сучасний, швидкий ріст 

наукових знань). Оновлення об'єкта, приведення його у відповідність з 

новими вимогами і нормами, технічними умовами, показниками якості. 
 

Музеєфікація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо 

приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для 

екскурсійного відвідування. 
 

Надбудова – вид реконструкції, при якій збільшується площа житлового 

будинку шляхом улаштування над його верхнім поверхом одного або 

декількох додаткових поверхів. 
 

Нежитлове приміщення – приміщення, яке належить до житлового 

комплексу, але не належить до житлового фонду і є самостійним об'єктом 

цивільно-правових відносин. 
 

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, 

визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою 

і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку. 
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Прибудова – вид реконструкції, при якій збільшується площа забудови 

житлового будинку шляхом створення нових приміщень, що 

безпосередньо прилягають до зовнішніх стін будинку. 
 

Пристосування – сукупність науково-дослідних, проектних і виробничих 

робіт щодо створення умов для сучасного використання об'єкта 

культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є 

предметом охорони об'єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація 

елементів, які становлять історико-культурну цінність. 
 

Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо 

відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів 

культурної спадщини. 
 

Ревіталізація – (фр. revitalization – відродження) надання нового життя 

старим будівлям міського простору, у якому існує об'єкт. 
 

Регенерація – (лат. regeneratio – відновлення, відродження) – використання 

будівлі або споруди, пристосування її для нової функції. 
 

Рекваліфікація або перекваліфікація – (від фр. requalification) у даний час в 

Європі часто вживається цей термін у значенні надання нової якості чому- 

небудь (від фр. – qualite – якість). 
 

Реконструкція – зміна параметрів об'єкта, його частин (висоти, кількості 

поверхів, площі, об'єму), у тому числі надбудова,перебудова, розширення, 

а також заміна або відновлення несівних будівельних конструкцій об'єкта. 
 

Реконструкція житлового будинку – перебудова житлового будинку з 

метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості 

житлових квартир, загальної і житлової площі тощо у зв'язку зі зміною 

геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих 

конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників. 
 

Реновація – (лат. renovatio – оновлення, відновлення) процес оновлення 

будівлі або заміщення застарілих конструкцій новими. Інтегрування нової 

функції в існуючий об'єм будівлі. Загальне поняття відродження об'єкта і 

комплексний метод проектування. 
 

Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення 

(консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, 

відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної 

спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності. 
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Додаток 2 
 

Рисунок 1. Частина 1. Приклад обкладинки. 
 

Рисунок 2. Частина 1. Приклад Листа 1. «Передпроектний аналіз». 
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Рисунок 3. Частина 1. Приклад Листа 2. «Висновки з аналізу ситуації». 
 

 
Рисунок 4. Частина 1. Приклад Листа 4. Калька, план перепланування фрагменту під 

соціальні квартири, М1:100. 
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Рисунок 5. Частина 2. Приклад Листа 1. «Передпроектний аналіз». 

 
 

Рисунок 6. Частина 2. Приклад Листа 2. «Висновки з аналізу ситуації». 
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Рисунок 7. Приклад розробки рішення прибудови житлових будинкiв серій 1950-60-х р 


