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ВСТУП 

 

Методичні вказівки розроблені у відповідності до п.3.9.2 «Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», в якому 

зазначено, що курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до 

комплексного вирішення конкретного фазового завдання. Тематика курсових 

проектів має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися 

з практичними потребами конкретного фаху. 

Представлені методичні вказівки призначені для студентів другого 

(магістерського) освітнього рівня з галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо- 

професійної програми «Архітектурно-будівельний інжиніринг». Основою 

розробки методичних вказівок є закріплення навичок застосування студентами 

теоретичних i практичних знань з основ проектування промислових будівель. 

Методичні вказівки розробленні для виконання курсової роботи на тему 

«Проектування промислової будівлі» та складаються з чотирьох розділів, списку 

використаних джерел та додатків. 

В першому розділі наводяться мета, задачі, склад та послідовність 

виконання курсової роботи з урахуванням вимог освітньої програми до знань та 

вмінь студентів. 

У другому розділі приведені загальні відомості про конструктивні рішення 

одноповерхових виробничих будівель і основні положення по розробці, 

оформленню та складу креслень промислової будівлі. 

Третій розділ присвячений основам планування та оформлення 

генерального плану промислової території з наданням техніко-економічних 

показників. 

У четвертому розділі показаний порядок розробки пояснювальної записки 

до курсової роботи з переліком основних розділів щодо описання об’ємно- 

планувальних і конструктивних рішень виробничої будівлі та генерального плану 

промислового підприємства. 

В додатках приведені завдання для виконання курсової роботи та необхідна 

кількість текстових, табличних та ілюстративних матеріалів з проектування 

одноповерхових промислових будівель з наданням схем та габаритів основних 

конструктивних елементів, правил прив’язки, прикладів виконання окремих 

креслень. 

Перелік використаних джерел містить посилання на відповідні нормативні 

документа та загально-навчальну літературу з питань планування та 

конструювання промислових будівель. 

Методичні вказівки відповідають вимогам робочої програми обов’язкової 

компоненти «Архітектурно-будівельне проектування 3» та розроблені у 

відповідності до «Положення про редакційно-видавничу діяльність в Одеській 

державній академії будівництва та архітектури». 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Склад курсової роботи 

 

Робота складається з графічного матеріалу та пояснювальної записки, що 

містить опис та обґрунтування прийнятих об’ємно-планувальних і 

конструктивних рішень. 

 

Перелік креслень курсової роботи: 
 

1. Фасад виробничої будівлі в масштабі М 1:200 або М 1:400. 

2. План виробничої будівлі в масштабі М 1:200 або М 1:400. 

3. Поперечний розріз виробничої будівлі в масштабі М 1:100 або М 1:200. 

4. Поздовжній розріз виробничої будівлі в масштабі М 1:200. 

5. Суміщений план покриття та покрівлі виробничої будівлі в масштабі М 

1:400 або М 1:500. 

6. Плани поверхів адміністративно-побутової (допоміжної) будівлі в 

масштабі М 1:100 або М 1:200. 

7. Генеральний план промислового підприємства в масштабі М 1:1000 або М 

1:2000. 

8. Три архітектурно-конструктивних вузла (деталей) в масштабі М 1:10 або М 

1:20. 

9. Специфікація основних конструктивних елементів (кількістю 8-10 строк). 
 

 

Склад пояснювальної записки: 

1. Вихідні дані. 

2. Генеральний план. 

3. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислової будівлі. 

4. Розрахунок обладнання побутових приміщень допоміжної будівлі. 

5. Зовнішнє та внутрішнє оздоблення промислової будівлі. 

6. Інженерне обладнання. 

7. Світлотехнічний розрахунок виробничої будівлі. 

8. Література. 

 

Графічна частина курсової роботи виконується на листах формату А1 

(594х841 мм). Креслення виконуються олівцем або за допомогою комп’ютерної 

графіки: фасад та генплан бажано виконувати поліхромними (кольоровими). 

Пояснювальна записка виконується на листах формату А4 відповідно з вимогами 

оформлення текстових документів. 
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Послідовність виконання курсової роботи 
 

Роботу рекомендується виконувати у визначеній послідовності: 

1. П і д г о т о в ч и й е т а п: 

– уважно ознайомитися із завданням на проектування; підібрати 

рекомендовану довідкову та нормативну літературу; 

– на основі вивчення відповідних розділів довідково-нормативної літератури 

скласти чітку уяву про об’ємно-планувальне та конструктивне рішення будівель 

заданого типу; 

– підібрати за каталогами та довідниками несучі та огороджувальні 

конструкції будівлі,що проектується, (відповідно заданих  об’ємно- 

планувальних параметрів – прогину та кроку колон, висоти прогину або поверху, 

виду підйомно-транспортного обладнання). 

2. В и к о н а н н я е с к і з і в о с н о в н и х к р е с л е н ь: 

– розробити схему плану (частини плану) промислової будівлі, на якій будуть 

нанесені координаційні осі, колони основного каркасу та фахверку (відповідно з 

правилами прив’язки несучих конструктивних елементів до координаційних 

осей), деформаційні шви та огороджувальні конструкції; 

– виконати ескіз поперечного розрізу промислової будівлі (двох суміжних 

прогинів), який буде давати уяву про вибір основних несучих та 

огороджувальних конструкцій, наявності та типу ліхтарів у покритті; на ескізі 

необхідно вказати основні відмітки, що характеризують висотне рішення будівлі. 

Узгодити ескізні рішення з викладачем (керівником роботи); 

– відповідно до [9] виконати розрахунок обладнання санітарно-побутових 

приміщень. 

Ескізи можна виконувати на листах формату А4 без використання 

креслярських інструментів, але дотримуватися пропорції зображення. 

3. Д е т а л ь н е о п р а ц ю в а н н я  о б’є м н о - п л а н у в а л ь н и х  т а к о 

н с т р у к т и в н и х р і ш е н ь: 

– виконати розрахунок природного освітлення промислової будівлі [6, 10]; 

– викреслити креслення в тонких лініях із розміщенням на листах необхідних 

текстових документів та узгодити з викладачем; 

– виконати остаточне оформлення креслень у відповідності з вимогами [1]; 

– розробити пояснювальну записку до проекту. 

4. З а х и с т к у р с о в о ї р о б о т и. 

 
 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНО- 

БУДІВЕЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Перш ніж приступити до безпосередньої розробки креслень, необхідно уважно 

вивчити завдання на курсовий проект та вихідні дані для проектування. За 

заданими об’ємно-планувальними параметрами та відповідною довідково- 
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нормативною літературою підібрати основні конструктивні елементи будівлі, що 

проектується, зробити їх ескізи з вказівкою всіх необхідних розмірів та 

маркіруванням конструкцій. 

Роботу над проектом рекомендується починати з розробки ескізів плану, 

фасаду та поперечного розрізу виробничої будівлі. Призначення ескізів полягає в 

уточненні об’ємно-планувального та конструктивного рішень будівлі та її 

окремих частин до викреслювання роботи начисто. 

Для того, щоб досягти високої якості проекту, необхідно звернути 

найсерйознішу увагу на його графічне оформлення: розташування зображень на 

листах, виконання написів, поставлення розмірів й т.п. Використання в 

кресленнях ліній різної товщини (основних S=0,6…0,8 мм, до яких відносяться 

лінії видимих контурів на розрізах і деталях; осьових, розмірних, пунктирних: S 

=0,2…0,3 мм) також підвищує виразність та якість креслень. 

Розташування креслень на листах може бути різним й залежить від розмірів 

будівлі, що проектується, та прийнятих масштабів. 

 
 

Загальні відомості про конструктивні рішення одноповерхових 

виробничих будівель 

 

Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення промислових будівель 

залежать від технологічного процесу виробництва, виду підйомно- 

транспортного обладнання, параметрів внутрішнього середовища та ряду інших 

факторів. У більшості випадків проектування та будівництво ведеться з 

використанням уніфікованих і типових рішень та індустріальних виробів на 

основі міжгалузевої системи уніфікації будівельних рішень, яка заснована на 

положеннях МКРБ (модульної координації розмірів у будівництві). 

Для одноповерхових промислових будівель установлені наступні уніфіковані 

параметри: 

 прогин «L» (відстань між координаційними осями в повздовжньому 

напрямку основної несучої конструкції покриття або перекриття) – 

приймається кратним 6м: 12, 18, 24, 30 м та більше; 

 крок колон «В» (відстань між координаційними осями в поперечному 

напрямку) – приймають кратним 6м: 6, 12, 18 м та більше; 

 висота «Н» (вимірюється від рівня підлоги до низу несучої конструкції 

покриття на опорі) – приймається в інтервалі від 3 до 8,4 м кратним 0,6 

м; в інтервалі від 8,4 до 18 м – кратним 1,2 м (мінімальна висота 

будівель з мостовими кранами – 8,4 м); 

 прив’язка осей підкранових балок до осей колон приймається кратним 

0,25 м: 0,75, 1 м та більше. 

Більшість одноповерхових промислових будівель мають каркасну 

конструктивну систему. Каркас одноповерхових промислових будівель зазвичай 

проектують як площинну стійково-балочну систему, яка складається з 
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поперечних рам, зв’язаних повздовжніми елементами. Поперечна рама 

утворюється колонами та несучими конструкціями покриття (балки, ферми, арки 

та т.п.). До повздовжніх елементів каркасу відносять фундаментні, обв’язувальні 

та підкранові балки, підкроквяні конструкції, плити покриття та спеціальні 

зв’язки (між колонами та в покритті). 

Зовнішні стіни каркасних будівель представляють собою лише 

огороджувальні конструкції, що зумовлює їх рішення як самонесучих або 

навісних. Конструктивна система покриття може бути з прогинами або без них. 

Уніфікація промислових будівель, використання типових індустріальних виробів 

передбачає визначену систему розташування конструктивних елементів 

(колон, стін) відносно координаційних осей – правила прив’язки (див. рис. 1). 

При розробці даного курсового проекту слід застосовувати типові конструктивні 

елементи. 

Далі приводяться основні положення по розробці, оформленню та складу 

креслень виробничої будівлі. 

 

План виробничої будівлі 

 

Одноповерхові промислові будівлі складаються, як правило, з деякого числа 

паралельних прогинів (якщо за умовами технологічного процесу не потрібне 

взаємно перпендикулярного розташування прогинів). При розміщенні плану на 

листі креслярського паперу прогини зазвичай розташовують паралельно нижньої 

кромці листа. 

При виконанні плану будівлі положення уявної горизонтальної січної площині 

розрізу приймають на рівні віконних прорізів або на 1/3 висоті поверху, що 

зображується. 

Викреслювання плану починають з нанесення координаційних осей, які 

утворюють геометричну основу плану будівлі та характеризують основні розміри 

будівлі, місцеположення несучих конструкцій. Повздовжні осі позначаються 

заголовними буквами українського алфавіту; поперечні осі позначаються 

арабськими цифрами. Позначення координаційних осей проставляються в 

кружках (діаметром 7-8 мм) внизу та зліва по відношенню до плану будівлі. Осі 

нумеруються зліва направо та знизу вверх. 

Після нанесення координаційних осей виконують побудову безпосередньо 

плану будівлі, тобто викреслюють всі конструктивні елементи (колони, стіни, 

перегородки й т.д.) з дотриманням їх розмірів та відповідних правил прив’язки 

конструкцій до осей (рис. 1, 2, 3, 4). 

Відповідно до встановлених правил прив’язки колони та стіни каркасу 

одноповерхових промислових будівель прив’язуються до координаційних осей 

наступним образом: 

 прив’язка «0» - зовнішня грань крайніх колон каркасу суміщається з 

повздовжньою координаційною віссю (між зовнішньою стіною та 

колоною – 30 мм). Застосовується в будівлях без мостових кранів та в 
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будівлях, обладнаних мостовими кранами вантажопідйомністю до 20 т 

включно при кроці колон 6 м та висоті від підлоги до низу несучих 

конструкцій покриття не більше 16,2 м; 

 прив’язка «250» - зовнішня грань колон зміщується з повздовжньої 

координаційної осі всередину будівлі на 250 мм. Застосовується у 

будівлях, обладнаних мостовими кранами вантажопідйомністю до 50 т 

включно при кроці колон 6 м та висоті від підлоги до низу несучих 

конструкцій покриття більше 16,2 м, а також при кроці колон 12 м та 

висоті від підлоги до низу несучих конструкцій покриття від 8,4 до 10,8 

м; 

 колони середніх рядів каркасу, за виключенням колон, що примикають 

до повздовжнього та поперечного температурних швів та колон, 

встановлених у місцях перепаду висот прогинів одного напрямку, слід 

розміщати так, щоб осі перерізу надкрановой частини колон збігалися з 

повздовжньою та поперечною координаційними осями; 

 геометрична ось торцевих колон основного каркасу повинна зміщатися з 

поперечної координаційної осі всередину будівлі на 500 мм, а внутрішня 

поверхня торцевих стін – збігатися з поперечною 

координаційною віссю; 

 перепади висот між прогонами, а також повздовжні температурні шви 

слід виконувати на двох колонах зі вставкою, величина якої в залежності 

від прив’язки колон може бути 500 мм, 1000 мм і більше; 

 поперечні температурні шви слід виконувати на парних колонах. При 

цьому ось температурного шва суміщається з поперечною 

координаційною віссю, а геометричні осі парних колон зміщаються з 

розбивної осі на 500 мм кожна. 
 

На плані виробничої будівлі необхідно показати: 

 координаційні осі будівлі; 

 колони основного каркасу та фахверка з вказівкою прив’язки до осей; 

 зовнішні та внутрішні стіни й перегородки з вказівкою їх товщини та 

прив’язки; 

 температурні шви (прийнять довжину температурного блоку 

одноповерхової будівлі зі збірних залізобетонних елементів не більше 72 

м, багатоповерхової будівлі – не більше 60 м); 

 вертикальні зв’язки жорсткості; 

 границі та відмітки площадок (ділянок), розташованих на рівнях, 

відмінних від «нульового»; 

 віконне та двірне заповнення, ворота для автомобільного 

(залізничного) транспорту, вводи в будівлю залізничних шляхів; 

 умовні зображення підйомно-транспортного обладнання; 

 маркірування основних елементів каркасу. 
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Всередині плану будівлі проставляють основні розміри приміщень; зовні 

вказують розміри віконних та дверних прорізів та простінків, відстані між 

координаційними осями, величини прогинів, відстань між крайніми осями. 

Приклад виконання плану будівлі приведений на рис. 12. 

 

Розрізи виробничої будівлі 
 

Розрізи (повздовжній і поперечний) виконують відповідно до лінії перерізу, 

вказаної в плані. Положення площин розрізів показують на плані лініями (слід 

січної площини) та стрілками, що вказують напрям погляду. Розрізи 

позначаються арабськими цифрами. 

На розрізах конструктивне рішення будівлі та її елементів повинно бути 

виявлено як можна більш повно. Через це, положення уявної вертикальної січної 

площини вибирають з таким розрахунком, щоб у зображення попадали прорізи 

вікон, зовнішніх воріт, дверей, ліхтарів в покритті. З видимих елементів на 

розрізах зображують тільки елементи конструкцій будівлі (колони, ферми, 

балки), підйомно-транспортне обладнання, відкриті сходи, що знаходяться 

безпосередньо за площиною розрізу. 

При виконанні поперечного розрізу всі конструктивні елементи, які 

попадають в переріз, повинні бути показані відповідно умовних позначень. При 

цьому необхідно показати фундаментні балки, підсипку під них та вимощення; 

колони, стіни, несучі конструкції покриття (рис. 5, 6); підкранові балки та їх 

прив’язку до координаційних осей; конструкцію підлоги, покриття (рис. 7); 

конструктивне рішення ліхтаря (рис. 9, 10) та інші елементи. 

Виконуючи повздовжній розріз, слід звернути увагу на правильність 

розстановки та конструктивного рішення вертикальних зв’язків жорсткості між 

колонами, кроквяними конструкціями та рамами ліхтарів. 

На розрізах підлогу на ґрунті зображують однією суцільною товстою лінією, 

покрівлю – тонкою лінією незалежно від числа шарів в їх конструкції. 

Конструкцію підлоги, склад та товщину шарів покриття вказують у виносній 

написі (так звані «прапорці»). 

На розрізах також наносять та вказують: 

 координаційні осі будівлі, відстані між ними та крайніми осями; 

 всередині об’єму будівлі: відмітки підлоги та площадок, низу несучих 

конструкцій покриття, верха консолей колон, головки рейок кранових 

шляхів; 

 зовні об’єму будівлі: відмітки рівня землі, прорізів та отворів у стенах 

(а також їх розміри по висоті), верха стін та ліхтарів; 

 маркірування конструктивних елементів, посилання на вузли. Приклади 

виконання розрізів приведені на рис. 13-15. 

Деталі стіни з великих бетонних панелей одноповерхових виробничих будівель 

показано на рис. 11. 
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Приклад нанесення розмірів та пояснюючих надписів на поперечному та 

повздовжньому розрізах одноповерхової виробничої будівлі представлений на 

рис. 15. 

До креслень плану та розрізів у курсовій роботі повинні бути складені 

наступні текстові документи: специфікація збірних залізобетонних елементів (10 

строк), техніко-економічні показники будівлі. 

 

Фасади. 

 

У найменуванні фасаду вказують крайні координаційні осі зображеної на 

кресленні ділянки. Наприклад: «Фасад 1-22». 

На фасаді необхідно вказати: 

 розрізку стін на панелі, заповнення віконних прорізів, ворота, двері, 

ліхтарі, вимощення; 

 координаційні осі, які проходять в характерних місцях фасадів (крайні, у 

деформаційних швів, в місцях перепаду висот та уступів в плані й т.п.); 

 відмітки рівня землі, верха стін, низу та верху прорізів та різнорівневих 

елементів фасаду; 

 посилання на фрагменти та вузли. 

Приклади виконання фасаду та його фрагментів приведені на рис. 8. 

 

Вузли, деталі. 

 

У курсовому проекті має бути розроблено не менше трьох деталей або вузлів, 

що характеризують взаємозв’язок, сполучення різних конструктивних елементів 

будівлі. Деталі зображуються в тієї же проекції, що й основне креслення; 

пророблюються детальніше, з використанням умовних позначень матеріалів, 

вказівкою всіх необхідних розмірів та пояснювальних написів. 

 
 

3. ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Генеральний план промислового підприємства розроблюється на основі 

заданої схеми, в якій вказані склад будівель і споруд, приблизні їх габарити та 

взаємне розташування. Схему необхідно перевести в заданий масштаб, розвити та 

доповнити відповідно фактичних габаритів будівлі, що проектується. При цьому 

слід обов’язково уточнити протипожежні та санітарні розриви між виробничими 

будівлями, а також ширину доріг, проїздів та тротуарів, які визначаються згідно 

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» [7]. 
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Для правильного розміщення промислового підприємства, що проектується, по 

відношенню до селітебної зони, сприятливої орієнтації будівлі, що проектується, 

а також для правильного зонування території, рядом з генеральним планом 

необхідно побудувати діаграму «роза вітрів» відповідно заданого географічного 

пункту (див. Додаток 4). 

«Роза вітрів» - це креслення, на якому зображується розподіл за повторністю 

(або за швидкістю) вітрів за сторонами горизонту протягом місяців січня та 

липня в районі знаходження ділянки будівництва. В даній курсовій роботі 

достатньо побудувати сезонну розу повторності вітрів. 

При рішенні генерального плану слід пам’ятати, що домінуючі вітри повинні 

бути направлені від населених місць у бік промислових підприємств, щоб 

уникнути задимлення та загазованості селітебної території. В межах території 

промислового підприємства допоміжні будівлі адміністративного та культурно- 

побутового призначення, спортивні споруди, майданчики для відпочинку та ін. 

необхідно розміщати з навітряного боку по відношенню до промислових 

будівель зі шкідливими виділеннями виробництва. 

Будівля, що проектується, має бути зорієнтована відносно країн світу та 

домінуючого напрямку вітру так, щоб найбільш повно були враховані вимоги 

природної освітленості та аерації будівлі. 

Генеральній план має давати чітке уявлення про технологічне зонування 

промислового підприємства, планування та благоустрій його території, рельєф 

ділянки. 

На кресленні генерального плану необхідно вказати: 

 існуючі та запроектовані будівлі та споруди; 

 розміри території промислового підприємства за довжиною та шириною; 

 огорожі території промислового підприємства; 

 залізничні шляхи та автодороги; 

 пішохідні дороги, спортивні майданчики та місця для відпочинку; 

 рельєф території методом проектних горизонталей. Горизонталі 

провести з перевищенням 0,5 м та закладення, визначеним відповідно із 

заданим ухилом і. Закладення горизонталей l– це відстань між 

горизонталями в плані, яке визначається за формулоюl=h/i. На кресленні 

генплану горизонталі не повинні перетинати будівлі, асфальтові та 

плиткові покриття; 

 вертикальну прив’язку будівлі, що проектується, тобто абсолютні 

відмітки підлоги виробничої будівлі та точок перетину цоколя з 

існуючим (чорні відмітки) та спланованим рельєфом  (червоні 

відмітки) у кутах будівлі; 

 горизонтальну прив’язку будівлі, що проектується. Для цього на 

генплані необхідно нанести крайні повздовжні та поперечні осі будівлі 

та вказати: основні розміри будівлі в осях; відстань від її поперечної та 
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повздовжньої осі до існуючої капітальної будівлі, або осі магістральної 

дороги, або до границі ділянки; 

 благоустрій промислової території, а саме озеленення (дерева, 

чагарники, квітники та газони), покриття доріг, проїздів (шириною не 

менше 3,5 м), тротуарів (шириною не менше 1,5 м). 

Приклади виконання генерального плану приведені на рис. 17. 

Рядом з кресленням необхідно привести умовні позначення до генерального 

плану та експлікацію будівель і споруд. 

За виконаним генеральним планом слід підрахувати та занести в таблицю 

наступні техніко-економічні показники: 

 площу території промислового підприємства в огорожі (га); 

 площу забудови території (м2); 

 площу автодоріг, мощених майданчиків, тротуарів та вимощень (м2); 

 площу озеленення (м2); 

 площу використовуваної території (м2); 

 загальну довжину автомобільних доріг (км); 

 протяжність огорожі (км); 

 коефіцієнт забудови (%); 

 коефіцієнт використання території (%); 

 коефіцієнт озеленення території (%). 

 

При визначенні техніко-економічних показників генерального плану слід 

керуватися наступними правилами: 

– площа території промислового підприємства (заводу, комбінату й т.д.) 

визначається за його запроектованими розмірами в огорожі; 

– площа забудови визначається як сума площ, зайнятих будівлями та 

спорудами всіх видів (наземними, підземними, надземними, в тому 

числі естакадами, галереями, відкритими складами й т.д.) за 

виключенням площ, зайнятих дорогами та інженерними мережами. У 

площу забудови включається площа резервної території; 

– площа автодоріг та мощених частин території для автотранспорту 

визначається як сума площ проїзних частин внутрізаводських 

магістралей та проїздів (без обочин та бортових устроїв), під’їздів до 

цехів та складів, в’їздів у виробничі будівлі, споруди та склади, 

внутрізаводських транспортних майданчиків, що мають асфальтове або 

інше покриття (за виключенням складських майданчиків); 

– площа тротуарів та вимощень визначається за їх запроектованими 

розмірами; 

– площа озеленення визначається як сума площ організованих зелених 

насаджень (деревно-чагарниковий, газонів, квітників й т.д.); 

– площа використовуваної території визначається як сума площ забудови, 

автомобільних доріг, залізничних шляхів, тротуарів, 



14  

вимощень. Площі, зайняті озелененням, підземними та надземними 

інженерними мережами, у площу використовуваної території не 

включаються; 

– протяжність автодоріг визначається як загальна довжина проїзній 

частини магістральних та інших проїздів, а також в’їздів у виробничі 

будівлі, споруди та склади; 

– протяжність огорожі визначається за зовнішньою границею території 

підприємства, без урахування огорожі внутрішніх ділянок; 

– коефіцієнт забудови території визначається як відношення площі 

забудови до площі території підприємства; 

– коефіцієнт використовуваної території визначається як відношення 

площі використовуваної території до площі території підприємства в 

огорожі; 

– коефіцієнт озеленення визначається як відношення площі озеленення до 

площі території підприємства в огорожі. 

 
 

4. РОЗРОБКА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Пояснювальна записка має містити обґрунтування та описання конкретних 

об’ємно-планувальних та конструктивних рішень, прийнятих для будівлі, що 

розробляється в роботі над проектом. 

Записка має включати наступний перелік основних розділів: 
 

Вихідні дані для проектування 
В цьому розділі слід описати основні вихідні дані (відповідно заданому 

варіанту), необхідні для будівельного проектування промислової будівлі та 

підприємства в цілому: 

– дані, які характеризують район будівництва: географічний пункт 

будівництва та кліматичні умови району будівництва; розташування ділянки 

будівництва в структурі міста, оточуюча ситуація, існуючі транспортні розв’язки; 

рельєф місцевості (ухил). 

– дані для проектування виробничої будівлі: клас будівлі за капітальністю; 

поверховість; кількість, ширина та висота прогинів; довжина будівлі й т.п.; вид 

підйомно-транспортного обладнання та його вантажопідйомність, режим роботи; 

дані інженерно-геологічних пошуків. 

– дані для проектування допоміжних приміщень: санітарна характеристика 

виробничих процесів; режим роботи цеху (кількість робочих змін); чисельність 

робочих – загальна, за змінами (чоловіків і жінок), з розподілом за групами 

виробничих процесів. 
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Особливі умови будівництва (сейсмічність, підтоплення території та ін.) в 

даному проекті не розглядаються. 

 

Технологічний процес виробництва 

В цьому розділі слід коротко описати технологічний процес виробництва, на 

основі якого прийняті об’ємно-планувальні та конструктивні рішення будівлі. 

 

Генеральний план промислового підприємства 

При описі генерального плану необхідно посилатися на відповідні вимоги ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», санітарних та 

протипожежних норм проектування промислових підприємств. 

В даному розділі необхідно освітити наступні питання: 
– указати положення ділянки в загальній структурі міської забудови, її 

ситуацію, дати характеристику ділянки (форма, розміри, площа, рельєф); 

– викласти основні принципи функціонального зонування території 

підприємства та їх відповідність вимогам санітарних та протипожежних норм; 

– указати види транспорту, що застосовується для внутрішніх та зовнішніх 

перевозок; прийняту систему доріг та шляхів; дати характеристику транспортних 

шляхів (конструкція, ширина та ухил); 

– описати рішення щодо вертикального планування території; 

– указати заходи щодо озеленення та благоустрою території (устрій 

вимощень та тротуарів, огорожі, входів і в’їздів на територію; відвід поверхневих 

вод з території й т.п.); 

– привести техніко-економічні показники генплану. 
 

Об’ємно-планувальне та конструктивне рішення виробничої будівлі При 

описі об’ємно-планувального рішення виробничої будівлі спочатку 

необхідно описати конфігурацію будівлі в плані, указати його габаритні розміри 

в осях, кількість температурних блоків; далі – охарактеризувати основні 

об’ємно-планувальні параметри: кількість та ширину прогинів, висоту приміщень 

від рівня підлоги до низу несучої конструкції покриття. Слід відмітити яким 

чином забезпечується природне освітлення будівлі (вікна в стінах, ліхтарі в 

покритті). 

Треба описати підйомно-транспортне обладнання цеху (тип та кількість 

кранів, їх вантажопідйомність, зону дії), підлоговий транспорт, розташування 

транспортних та пішохідних шляхів-проходів. 

Описати рішення фасаду будівлі та інтер’єрів, відмітив зв’язок архітектурних 

рішень з виробничим призначенням. 

Наприкінці слід привести основні техніко-економічні показники об’ємно- 

планувального рішення виробничої будівлі: 

– площа забудови (м2); 

– загальна площа (м2); 

– будівельний об’єм (м3). 
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При описі конструктивного рішення виробничої будівлі спочатку слід 

охарактеризувати будівельну систему будівлі, тобто описати прийняту 

конструктивну схему, матеріал основних несучих конструкцій та способи їх 

зведення (збірні, монолітні й т.п.), способи забезпечення просторової 

жорсткості будівлі. 

Рекомендується вказати розміри кроку колон в крайніх та середніх рядах, 

обґрунтувати прив’язку колон до координаційних осей. 

Далі необхідно детальніше описати конструктивне рішення всіх елементів 

будівлі з вказівкою їх матеріалу, розмірів, марок з посиланням на ДБН або серії. 

 

Оздоблювальні та спеціальні роботи 
Описати зовнішнє та внутрішнє оздоблення виробничої будівлі: штукатурка, 

фарбування (склад і колір), облицювання, заходи по захисту від корозії й т.п. 

 

Інженерне обладнання 

Дати короткий опис, вказав лише принципове рішення санітарно-технічних та 

інженерних устроїв у виробничій будівлі: опалювання, вентиляції, водопроводу, 

каналізації, енергозбереження, слабкострумових устроїв, ліфтів, підйомників й 

т.п. 

 

Використана література 
 

Наприкінці пояснювальної записки необхідно привести список використаної 

літератури: нормативної, довідкової та навчальної; типових проектів, каталогів, 

альбомів та ін. 

Пояснювальна записка підписується студентом власноруч. 

 
 

Список використаних джерел 

 

1. Система проектної документації для будівництва (СПДБ): 
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ДОДАТКИ 
 

 

 
 

ДОДАТОК 1 

 

Завдання та необхідні матеріали для виконання курсової роботи: 
 

У курсовій роботі потрібно розробити креслення марки АБ (перелік див. п.1.2) 

для виробничого корпусу заводу. 

Тема роботи та варіант вихідних даних по таблицям 1-6 назначає викладач в 

«Завданні на проектування». 

Виробничу будівлю слід проектувати за каркасною конструктивною системою 

з використанням типових збірних залізобетонних конструкцій (якщо не було 

спеціальних вказівок викладача). При цьому в «Завданні на 

проектування» може бути оговорене обов’язкове використання конкретних 

конструктивних елементів, детальне опрацювання визначених конструктивних 

вузлів. 

 

Таблиця 1 

 

Теми курсових робіт 

 

Номера 
тем 

Найменування 
Номера таблиць з 
вихідними даними 

1 
Механічний цех заводу з виробництва 
верстатів-автоматів 

2, 5, 7 

2 
Виробничий цех заводу середнього 
машинобудування 

2, 5, 7 

3 
Ковальсько-пресовий цех машинобудівного 
заводу 

3, 5, 7 

4 
Виробничий цех механоскладального 
універсального заводу 

3, 5, 7 

5 
Виробничий цех заводу залізобетонних 
конструкцій та виробів 

4, 5, 7 

6 
Виробничий цех заводу по випуску 
металоконструкцій та металовиробів 

4, 5, 7 
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Таблиця 2 

Вихідні дані для проектування виробничої будівлі 
 

 

№ 

завд. 

Найменування 

теми 

Довжина 

будівлі, м 

Прогини, м Висота 

Н, м 

Крок 

колон, м 

 

Q, т 

Кількість робочи 
Місце 

будівництва 
Обліков Явочна 

L1 L2 L3 L4 Кр. Сер.  ж  ж 

1  

 
Тема 1. 

Механічний цех 

заводу з 

виробництва 

верстатів-автоматів 

72 18 18 18 18 8,4 6 6 10 200 30 120 20 Тернопіль 

2 132 24 24 24  12,6 6 12 10 180 70 100 30 Рівн 

3 120 24 24 24  18,0 12 12 50 210 45 110 35 Чернівці 

4 72 18 18 18 18 9,6 12 12 20 160 50 90 25 Суми 

5 72 18 18 18 18 8,4 6 12 10 190 60 100 40 Луць 

6 120 24 24 24  14,4 6 12 30 170 65 115 50 Запоріжж 

7 72 24 24 24  14 4 12 12 30 175 55 125 45 Херсон 

8 120 18 18 18 18 8,4 6 6 10 165 85 130 55 Лугансь 

9 72 24 24 24  10,8 6 12 20 225 90 105 60 Миколаї 

10 144 18 18 18 18 8,4 12 12 10 185 75 135 65 Вінниц 

1  

 
 

Тема 2. 
Виробничий цех 

заводу середнього 

машинобудування 

72 24 24 24  9 6 12 12 10 200 35 120 25 Чернігів 

2 72 18 18 18 18 10,8 12 12 20 200 40 120 20 Одеса 

3 132 24 24 24  16,2 12 12 30 200 50 120 30 Херсон 

4 120 24 24 24  10,8 6 12 20 220 45 130 25 Полтава 

5 144 24 24 24  12,6 6 12 30 230 55 120 30 Львів 

6 72 18 18 18 18 10,8 6 12 10 220 75 125 35 Киї 

7 144 24 24 24  16,2 6 12 30 230 60 125 40 Уман 

8 72 18 18 18 18 9 6 12 12 20 250 65 135 45 Харків 

9 120 24 24 24  16,2 6 12 50 230 90 125 50 Дніпро 

10 132 24 24 24  9,6 12 12 20 220 70 130 25 Луць 
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Таблиця 3 

Вихідні дані для проектування виробничої будівлі 
 

 

№ 

завд. 

 

Найменування теми 
Довжина 
будівлі, 

м 

Прогини, м Висота 

Н, м 

Крок 

колон, м 
Q, 

т 

Кількіст робочи 
Місце 

будівництва 
Облікова Явочна 

L1 L2 L3 L4 Кр. Сер.  ж  ж 

1  

 
Тема 3. 

Ковальсько- 

пресовий цех 

машинобудівного 

заводу 

132 24 24 24  18,0 12 12 50 200 60 110 40 Житомир 

2 132 18 18 18 18 9,6 6 12 10 240 50 125 25 Чернігі 

3 72 24 24 24  14,4 6 12 20 220 40 125 20 Миколаї 

4 132 24 24 24  14,4 6 12 30 220 65 120 45 Тернопіль 

5 72 18 18 18 18 14,4 6 12 30 220 45 130 30 Сум 

6 132 18 18 18 18 9,6 12 12 20 230 30 120 15 Рівне 

7 120 24 24 24  10 8 6 12 20 210 85 135 55 Чернівці 

8 120 24 24 24  10,8 12 12 10 220 70 125 50 Вінниц 

9 132 18 18 18 18 14,4 12 12 30 230 75 130 65 Рівн 

10 144 24 24 24  18,0 6 12 30 235 55 120 35 Луць 

1  

 
Тема 4. 

Виробничий цех 

механоскладального 

універсального 

заводу 

72 18 18 18 18 10 5 6 12 20 205 75 120 50 Харків 

2 144 24 24 24  14,4 12 12 30 200 100 120 70 Житомир 

3 132 24 24 24  18,0 12 12 50 195 105 100 75 Одес 

4 120 24 24 24  16,2 12 12 30 235 95 135 60 Донець 

5 72 24 24 24  10,8 6 12 20 210 50 145 25 Кропивницький 

6 144 24 24 24  14,4 12 12 30 220 60 130 30 Чернівці 

7 72 18 18 18 18 9,6 12 12 20 235 70 120 35 Сум 

8 120 24 24 24  8 4 6 6 10 220 80 125 40 Миколаї 

9 120 24 24 24  9,6 6 6 20 205 90 105 45 Полтава 

10 120 18 18 18 18 8,4 6 12 10 220 95 100 60 Льві 
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Таблиця 4 

Вихідні дані для проектування виробничої будівлі 
 

 

№ 

завд. 

 

Найменування теми 
Довжина 
будівлі, 

м 

Прогини, м Висота 

Н, м 

Крок 

колон, м 
Q, 

т 

Кількіст робочи 
Місце 

будівництва 
Облікова Явочна 

L1 L2 L3 L4 Кр. Сер.  ж  ж 

1  
 

Тема 5. 

Виробничий цех 

заводу 

залізобетонних 

конструкцій та 

виробів 

144 24 24 24  16,2 12 12 30 200 40 100 30 Вінниц 

2 132 24 24 24  16,2 12 12 30 200 35 100 20 Київ 

3 120 18 18 18 18 8,4 6 12 10 220 80 130 60 Донецьк 

4 132 18 18 18 18 14,4 12 12 20 230 55 120 40 Чернігів 

5 120 24 24 24  8,4 6 6 10 180 60 120 25 Кропивницький 

6 72 24 24 24  12,6 12 12 30 220 70 120 25 Тернопіл 

7 72 18 18 18 18 8 4 6 6 10 200 90 105 45 Луць 

8 132 24 24 24  18,0 6 12 50 220 75 125 55 Сум 

9 144 18 18 18 18 9,6 12 12 20 200 90 105 50 Хмельницький 

10 72 24 24 24  16,2 12 12 30 210 85 110 65 Запоріжжя 

1  

 
Тема 6. 

Виробничий цех 

заводу по випуску 

металоконструкцій 

та металовиробів 

132 24 24 24  18 0 12 12 50 200 30 120 20 Чернівці 

2 132 18 18 18 18 9,6 6 12 10 240 50 125 25 Чернігі 

3 72 24 24 24  14,4 6 12 20 220 40 125 20 Херсо 

4 132 24 24 24  14,4 6 12 30 235 95 135 60 Полтава 

5 72 18 18 18 18 14,4 6 12 30 190 60 100 40 Житомир 

6 132 18 18 18 18 9,6 12 12 20 170 65 115 50 Одеса 

7 120 24 24 24  10,8 6 12 20 210 85 135 55 Вінниц 

8 120 24 24 24  10 8 12 12 10 175 55 125 45 Миколаїв 

9 132 18 18 18 18 14,4 12 12 30 165 85 130 55 Донецьк 

10 144 24 24 24  18,0 6 12 30 205 90 105 45 Луць 
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Таблиця 5 

Розподіл робочих по групах виробничих процесів 

за санітарною характеристикою 

(у відсотковому відношенні до загальної кількості та 

за працюючими в максимальній зміні) 

 

№ 
завд. 

 

Теми курсових проектів 

Чоловіки % Жінки, % 
  Групи виробничих роцесі   

І Іб І ІІа ІІб І Іб Ів ІІ ІІб 

1 
Механічний цех заводу з 
виробництва верстатів-автоматів 

- 10 - 30 60 - - 70 10 20 

2 
Виробничий це аводу 
середнього машинобудування 

- 25 - 45 30 - 60 - 20 20 

3 
Ковальськ ресовий це 
машинобудівного заводу 

15 25 60 - - 10 40 50 - - 

 

4 
Виробничий цех 
механоскладального 
універсального заводу 

 

10 
 

20 
 

70 
 

- 
 

- 
 

60 
 

30 
 

10 
 

- 
 

- 

 

5 
Виробничий цех заводу 
залізобетонних конструкцій та 
виробів 

 

20 
 

30 
 

50 
 

- 
 

- 
 

40 
 

35 
 

25 
 

- 
 

- 

 

6 
Виробничий цех заводу по 
випуску металоконструкцій та 
металовиробів 

 

- 
 

- 
 

10 
 

70 
 

20 
 

- 
 

- 
 

45 
 

40 
 

15 

Примітка. Інженерно-технічні робітники та обслуговуючий персонал при розрахунку 
санітарно-побутових приміщень умовно не враховуються. 

 

 
Таблиця 6 

 

Розподіл робочих за групами виробничих процесів 

за санітарною характеристикою 

(заповнюється студентом відповідно отриманому завданню) 

 

Робочі 
Групи виробничих процесів 

… … … 
 Спискова 

кількість, 

осіб 

Максим. 

зміна, 

осіб 

Спискова 

кількість, 

осіб 

Максим. 

зміна, 

осіб 

Спискова 

кількість, 

осіб 

Максим. 

зміна, 

осіб 

Чоловіки       

Жінк       
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Таблиця 7 

 

Спеціальні санітарно-побутові приміщення та устрої 

 

Групи 
виробничих 
процесів 

Санітарна характеристика 

виробничих процесів 

Спеціальні санітарно- 
побутові приміщення та 

устрої 

1 2 3 

Іа 
Викликають незначне забруднення рук 
та спеціального одягу. 

Ножні ванни 

 

Іб 

Викликають забруднення рук, 
спеціального одягу, а в окремих 
випадках й тіла. 

 

Душові; ножні ванни 

Ів 
Викликають забруднення рук, 
спеціального одягу та тіла. 

Душові; ножні ванни 

 

ІІа 

Протікають при значних (більше 20 

ккал/м3ч) надлишках явного тепла в 

основному конвекційного. 

 

Душові; ножні ванни 

 

 

ІІб 

Протікають при значних (більше 20 

ккал/м3ч) надлишках явного тепла в 

основному променистого. 

Душові, напівдуші; 

кабіни або поверхні 

радіаційного 

охолодження; 

приміщення та устрої 

для знепилювання 

спеціального одягу 

 
ІІв 

Пов’язані з впливом на працюючих 

вологи, яка викликає намокання 

спеціального одягу та взуття. 

Душові; приміщення та 
устрої для сушки 

спеціального одягу та 

взуття; ножні ванни 

 

 

 

 

ІІг 

Пов’язані з впливом на працюючих 

пилу або особливо забруднюючих 

речовин (крім шкідливих); пов’язані з 

одночасною дією пилу та вологи; при 

підземних роботах. 

Душові; приміщення та 

устрої для миття 

спеціального взуття, 

для сушки спеціального 

одягу та взуття, а також 

для знепилювання 

спеціального одягу; 

респіраторні; при 

підземних роботах – 

додатково флягові, 

ампові 

 

ІІд 

Протікають при температурі повітря на 

робочих місцях нижче +10С; при 
роботах на відкритому повітрі. 

Душові; ножні ванни; 

приміщення та устрої 

для обігрівання та сушки 
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1 2 3 

ІІІа Пов’язані з різко вираженими 

факторами шкідливості (з 

використанням речовин І і ІІ класу 

небезпечності або небезпечних при 

надходження через шкіру), а також 

речовин, що мають сильний запах. 

Душові; приміщення та 

устрої для знесилення 

спеціального одягу та 

знешкодження 

спеціального одягу та 

взуття; штучна 

вентиляція шаф для 

спеціального одягу; 
респіраторні 

ІІІб Пов’язані з різко вираженими 

факторами шкідливості (з 

використанням речовин ІІІ і ІV класу 

небезпечності або небезпечних при 

надходження через шкіру), а також 

речовин, що мають сильний запах. 

Душові; приміщення та 

устрої для знесилення 

спеціального одягу та 

знешкодження 

спеціального одягу та 

взуття; респіраторні 

ІІІв Пов’язані з використанням інфікуючих 

матеріалів. 

Душові; приміщення та 

устрої для знесилення 

спеціального одягу та 

знешкодження 

спеціального одягу та 

взуття; штучна 

вентиляція шаф для 

спеціального одягу; 

респіраторні 

ІІІ Пов’язані з використанням відкритих 

джерел іонізуючого випромінювання. 

Душові; приміщення для 

знешкодження 

спеціального одягу, 

взуття та засобів 

індивідуального одягу; 

респіраторні; 

дозиметричні камери 

ІVа Пов’язані з ереробкою харчови 
продуктів. 

Душові; манікюрні 

ІVб Пов’язані з иробництвом стерильни 
матеріалів. 

Респіраторні; анікюрні 

ІVв Пов’язані з виробництвом продукції, 

яка потребує особливої чистоти при її 

виготовленні. 

 

– 
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Таблиця 8 
 

Види одягу та гардеробного обладнання 

 

Групи виробничих 

процесів 

Види одягу та їх 
поєднання при 

зберіганні 

Види гардеробного 

обладнання 

Іа, Іб Вуличний, домашній та Шафи з відділеннями 
 спеціальний шириною 25 або 33 см (див. 

прим. 2) 

Ів, ІІа Вуличний, домашній та Шафи з відділеннями 
 спеціальний шириною 33 або 40 см (див. 

прим. 2) 

ІІ (крім ІІа) Вуличний, домашній Шафи з відділеннями 

ІІІ, ІV  шириною 25 або 33 см (див. 

(всі підгрупи)  прим. 2) 

 
Спеціальний Шафи з відділеннями 

  шириною в залежності від 
  складу спеціального одягу: 
  25 см – при звичайному складі; 
  33 см – при розширеному 
  складі; 

40 см – при громіздкому 
  спеціальному одязі 
  Місце на вішалці в 

роздавальній (при необхідності 
влаштування роздавальної) 

Примітка до таблиці 9: 

1. До спеціального одягу звичайного складу відносяться фартухи, халати, куртки, 

комбінезони й т.д. До спеціального одягу розширеного складу відноситься спецодяг звичайного 

складу, який доповнюється в необхідних випадках натільною білизною, шкарпетками, 

чоботами, засобами індивідуального захисту. До громіздкого спецодягу відносяться утеплені 

одяг та взуття (ватні куртки, кожухи, валянки й т.д.). 

2. Першу з вказаних в таблиці ширину відділень в шафах слід приймати на підприємствах, 

що знаходяться в кліматичних умовах ІІ, ІІІ (за виключенням підрайонів ІІА, ІІІА) і ІV; другу – 

в кліматичних підрайонах ІВ, ІГ, ІІА, ІІІА; в кліматичних підрайонах ІА, ІБ і ІД вуличний одяг 

слід зберігати в окремих гардеробних на вішалках. 

3. У випадках окремого зберігання вуличного одягу ширина відділення в шафі для 

поперемінного зберігання домашнього та спеціального одягу повинна прийматися: при 

виробничих процесах груп Іа і Іб – 20 см; а при виробничих процесах груп Ів і ІІа – 25 см. Для 

зберігання домашнього одягу при виробничих процесах груп ІІ (крім ІІа), ІІІ і ІV 
ширина відділення в шафі повинна прийматися 20 см. 
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Таблиця 9 
 

Норми для розрахунку умивальних кранів 

 
Групи виробничих процесів Розра ху нкова кількість осіб на один 

кран, чоловіків та жінок 

Іа, ІVв 7 

Іб, Ів, ІІІа, ІІІб, ІVа, ІVб 10 

ІІ (всі підгрупи), ІІІв, ІІІг 20 
 

Таблиця 10 

Норми для розрахунку душових сіток 

 

Групи виробничих 
процесів 

Розрахунков ількіст осіб одну душову ітку 

чоловіків жінок 

ІІб, ІІг, ІІІа, ІІІв, ІІІг 3 3 

ІІв, ІІд, ІІІб, ІVб 5 4 

Ів, ІІа, ІVа 7 6 

Іб 15 12 
Примітка: при влаштуванні закритих кабін розрахункову кількість осіб на одну душову 

сітку, вказану в даній таблиці, слід зменшувати на 30%. 

 

Приклад розрахунку побутових приміщень 

промислового підприємства 

 

Для розрахунку обладнання загальних побутових приміщень завдані 

наступні вихідні дані: 

1. Кількість робочих змін – 2. 

2. Облікова кількість робочих: чоловіків – 520 осіб; жінок – 460 осіб. 

3. Розподіл робочих по змінам: 

1-ша зміна: чоловіків – 270 осіб; жінок – 240 осіб; 

2-га зміна: чоловіків – 250 осіб; жінок – 220 осіб. 

4. Розподіл робочих за групами виробничих процесів (табл. 7 з Додатку 1): 

 

Кількість працюючих за групами виробничих процесів 

 

 

Робочі 

Групи виробничи роцесів 
І Ів ІІв 

Облікова 
кількість, 

осіб 

Максимальна 
зміна, 

осіб 

Облікова 
кількість, 

осіб 

Максимальна 
зміна, 

осіб 

Облікова 
кількість, 

осіб 

Максимальна 
зміна, 

осіб 

Чоловіки 260 135 156 81 104 54 

Жінк 276 144 92 48 92 48 



28  

Розрахунок обладнання гардеробних 
 

Гардеробні для зберігання вуличного, домашнього та робочого одягу 

проектуємо, виходячи з умови самообслуговування. До розрахунку 

приймаємо кількість працюючих в двох змінах, тобто облікову кількість 

робочих. 

Гардеробні заплановані окремі для чоловіків та жінок. При цьому 

вуличний та домашній одяг робочих, зайнятих у виробничих процесах Ів, 

ІІв, а також вуличний, домашній та спеціальний одяг робочих, зайнятих у 

виробничому процесі Іа (спеціальний одяг не забруднюється) будуть 

зберігатися в одному приміщенні, суміжному з душовою. Спеціальний 

одяг робочих, зайнятих у виробництві груп Ів, ІІв (спеціальний одяг 

забруднюється) буде зберігатися в іншому приміщення, розташованому 

по інший бік від душової (бажано ближче до виходу з цеху). 

Відповідно таблиці 8 Додатку 1, для кожного робочого, працюючого 

у виробничих процесах груп Ів, ІІв за санітарною характеристикою для 

збереження вуличного та домашнього одягу приймаємо одну закриту 

шафу з одним відділенням розмірів: глибина – 50 см, ширина – 33 см і 

висота – 165 см. Для цих же робочих для зберігання спеціального одягу 

приймаємо одну закриту шафу з одним відділенням за розмірами: глибина 

– 50 см, ширина – 25 см і висота – 165 см. 

Таким чином, для робочих, зайнятих у виробничих процесах груп Ів, ІІв 

приймаємо шаф: 

– в чоловічому гардеробі: 

 для вуличного та домашнього одягу – 156+104=260 шт. (розміри однієї 

шафи 50х33х165 см); 

 для робочого одягу – 260шт. (розміри однієї шафи 50х25х165 см); 

– в жіночому гардеробі: 

 для вуличного та домашнього одягу – 92+92=184 шт. (розміри однієї 

шафи 50х33х165 см); 

  для робочого одягу – 184шт. (розміри однієї шафи 50х25х165 см). 

Відповідно таблиці 8 Додатку 1 для кожного робочого, 

зайнятого у виробничих процесах груп Ів за санітарною характеристикою 

для збереження вуличного, домашнього та спеціального одягу приймаємо 

одну закриту шафу з одним відділенням розмірів: глибина – 50 см, 

ширина – 33 см і висота – 165 см. 

Отже,  для  робочих,  зайнятих  у  виробничих  процесах  груп  Ів 

приймаємо шаф: 

– в чоловічому гардеробі: 

 для вуличного, домашнього та спеціального одягу – 260 шт. (розміри 

однієї шафи 50х33х165 см); 

– в жіночому гардеробі: 

 для вуличного, домашнього та спеціального одягу – 184 шт. (розміри 

однієї шафи 50х33х165 см); 

Разом у чоловічому гардеробному блоці необхідно розташувати: 
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 для вуличного, домашнього та спеціального одягу – 260+260=520 

шаф 

(з шириною відділення 33 см); 

 в гардеробі спеціального одягу – 260 шаф (з шириною відділення 25 

см). 

У жіночому гардеробному блоці необхідно розташувати: 

 для вуличного, домашнього та спеціального одягу – 184+184=368 

шаф 

(з шириною відділення 33 см); 

 в гардеробі спеціального одягу – 184 шафи (з шириною відділення 25 

см). 
 

Розрахунок обладнання умивальних 
 

Проектуємо роздільні умивальні для чоловіків та жінок. До розрахунку 

приймаємо кількість, працюючих в найбільш численній зміні. Кількість 

робочих, що обслуговуються одним умивальним краном, приймаємо 

відповідно даних, приведених в табл. 9 Додатку 1. 

Приймаємо для чоловіків наступну кількість умивальних кранів: 

 для робочих, зайнятих у виробничому процесі Іа: 135:7=19 шт.: 

 для робочих, зайнятих у виробничих процесах Ів, ІІв: (81+54):20=7 

шт. Всього: 19+7=26 шт. 

Приймаємо для жінок наступну кількість умивальних кранів: 

 для робочих, зайнятих у виробничому процесі Іа: 144:7=20,521 шт.: 

 для робочих, зайнятих у виробничих процесах Ів, ІІв: (48+48):20=4,85 

шт. 

Всього: 21+5=26 шт. 
 

Розрахунок обладнання душових 

Проектуємо роздільні душові для чоловіків та жінок. Розрахунок 

виконуємо, виходячи з кількості робочих в найбільш численній зміні груп 

виробничих процесів за санітарною характеристикою та вимогами [6], 

приведених в таблиці 10 Додатку 1. 

Приймаємо для чоловіків наступну кількість душових сіток: 

 для робочих, зайнятих у виробничому процесі Іа: 135:25=5,46 шт.: 

 для робочих, зайнятих у виробничих процесах Ів, ІІв: (81+54):5=27 

шт. Всього: 6+27=33 шт. 

Приймаємо для жінок наступну кількість душових сіток: 

 для робочих, зайнятих у виробничому процесі Іа: 144:25=5,86 шт.: 

 для робочих, зайнятих у виробничих процесах Ів, ІІв: 

(48+48):5=19,220 шт. 

Всього: 6+20=26 шт. 
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Розрахунок обладнання вбиралень 
 

Проектуємо роздільні вбиральні для чоловіків та жінок. До розрахунку 

приймаємо кількість робочих, працюючих в найбільш численній зміні. 

Кількість напільних чаш (унітазів) приймаємо за нормами: 18 чоловіків 

або 12 

жінок на одну напільну чашу (унітаз) та 18 чоловіків на один пісуар. 

Приймаємо: 

 для чоловіків: 270:18=15 напільних чаш (унітазів) та 15 пісуарів; 

 для жінок: 240:12=20 напільних чаш (унітазів). 

В шлюзах при вбиральнях встановлюємо умивальні крани у кількості: 

 для чоловіків – 270:72=3,754 шт.; 

 для жінок – 240:48=5 шт. 

За результатами виконаних розрахунків складаємо зведену таблицю 

обладнання загальних побутових приміщень за наступною формою: 

 
 

Зведені відомості про обладнання побутових приміщень 
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Примітка. 

1. Для обладнання, не передбаченого формою, слід вводити додаткові графи. 2. Кількість 

строк в таблиці приймається відповідно заданій в роботі кількості груп виробничих процесів. 
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ДОДАТОК 2 

 

Матеріали для проектування одноповерхових виробничих будівель: 
 

 

 
 

 

 
Рис.1. Прив’язка колон одноповерхових промислових будівель 

до координаційних осей. 



32  

 
 

 
 
 

Марка 

колон 

 
Крок 

колон, 

м 

Висота колон 
від підлоги, м 

Розміри колон, мм  
Вага 

колон, 

т 

до 
низу 

крокв. 
констр. 

до 
верху 

підкр. 
рейки 

 
Нн 

 
h2 

 
h1 

 
c 

 
a 

 
b 

Колони крайніх ряді 

КП 1  

6 

8,4 6,15 6200 600  

380 

 

400 

 

400 

 

600 

5,3 

КП 6 9,6 6,95 6800  
 

800 

7,1 

КП 11 10,8 8,15 8000 8,0 

КП 16  

12 

9,8 6,15 5600  

600 

 

500 

 

200 

 

900 

9,3 

КП 22 9,6 6,95 6500 10,4 

КП 28 10,8 8,15 7600 11,6 

Колон середні рядів 

КП 3  

6 

8,4 6,15 6200 600  

 

 

 

 
600 

 

400 

700 600 7,0 

КП 8 9,6 6,95 6800  

 

 

 

800 

600 900 
9,2 

КП 14 10,8 8,15 8000 10,1 

КП 19  

12 

9,8 6,15 5600  

 

 

500 

 

 

 

700 

 

 

 

900 

10,7 

КП 25 9,6 6,95 6400 11,8 

КП 31 10,8 8,15 7600 13,0 

КП-34 12 
(при 

кроці 
крокв. 

констр. 

6 м)* 

8 4 
(7,8) 

6,15 5600 10,1 

КП-37 
9,6 

(9,0) 
6,95 6400 11,2 

КП-40 
10,8 

(10,2) 
8,15 7600 12,4 

Примітка. В дужках указана висота від підлоги до низу підкроквяних конструкцій. 

 

Рис.2. Збірні залізобетонні колони прямокутного перерізу 

для одноповерхових виробничих будівель з мостовими кранами 

вантажопідйомністю 10 та 20 тонн 

(серія КЄ-01-49, вип. 1). 
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Рис.3. Збірні залізобетонні двогілкові колони крайніх рядів 

Для одноповерхових виробничих будівель з мостовими кранами 

вантажопідйомністю 10 та 20 тонн 

(серія КЄ-01-49, вип. 1). 
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Примітка. В знаменнику вказана висота підлоги до низу підкроквяної конструкції. 

 
Рис.4. Збірні залізобетонні двогілкові колони середніх рядів 

для одноповерхових виробничих будівель з мостовими кранами 

вантажопідйомністю 10 та 20 тонн 

(серія КЄ-01-49, вип. 1). 
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Рис.5. Залізобетонні кроквяні балки та ферми: 

 
а – решітчасті балки для скатних покрівель, прогини 12 і 18 м, крок 6 і 12 м; 

б – арочні безрозкісні ферми для скатних (зліва) та малоуклонних (справа) 

покрівель, прогином 18 і 2 м при кроці 6 і 12 м. 
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Рис.6. Залізобетонні підкроквяні конструкції при кроці 

середніх колон 12 м: 

 
а – підкроквяна ферма для малоуклонної покрівлі; б – підкроквяна ферма для 

скатної покрівлі; в – підкроквяна балка для скатної та плоскої покрівель. 
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Рис.7. Плити залізобетонні ребристі розміром 12х3 м та 6х3 м для 

покриття промислових будівель. 
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Рис.8. Варіанти розрізки стін з бетонних панелей для одноповерхових 

будівель. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.8. Схеми розкладки бетонних панелей в стінах 

одноповерхових будівель: 
 

а – в повздовжніх стінах; 1-3 – при залізобетонних балках та фермах 

покриття; 4-5 – при сталевих фермах покриття; б – в торцевих стінах. 
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Рис.9. Зенітні ліхтарі з органічного скла: 

а – точкового типу; б – панельний: 
1 – плита покриття; 2 – герметик; 3 – сталевий стакан; 4 – двошаровий купол з 

оргскла; 5 – ковпачок; 6 – опорна дерев’яна рама; 7 – оцинкована покрівельна сталь; 

8 – накладка з оргскла. 

 

 
 

Рис. 10. Конструктивна 

схема прямокутного 

світлоаераційного ліхтаря: 
 

1 – поперечна рама; 2 – бортова 

плита; 3 – плита покриття; 4 – 

прогони для кріплення стулок рам. 
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Рис.11. Деталі стіни з великих бетонних панелей одноповерхових 

виробничих будівель: 

 

а – розріз повздовжньої стіни з навісних панелей; б – рішення кута стіни 

за допомогою кутових блоків; в – кріплення парапетної панелі торцевої 

стіни: 
 

1 – панель з легкого бетону; 2 – сталевий опорний столик; 3 – колона; 4 – 

крипільний елемент; 5 – несуча конструкція покриття; 6 – добірний блок; 7 – 

сталева накладка; 8 – стойка торцевого фахверка зі швелерів № 20; 9 – сталева 

надставка фахверкової колони; 10 – пружні прокладки; 11 – мастика для 

герметизації. 
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ДОДАТОК 3 

 

Приклади окремих креслень при виконанні курсової роботи: 
 

 
 

 

 

 

Рис.12. План одноповерхової виробничої будівлі, 

обладнаної мостовими кранами. 



 

 

 

 

 
 

. Рис.13. Поперечний розріз одноповерхової виробничої будівлі: 

 
величина прогинів – 18 м і 24 м; висота прогину – 14,4 м; 

крок колон крайнього ряду – 6 м; крок колон середнього ряду – 12 м. 
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. Рис.14. Повздовжній розріз одноповерхової виробничої будівлі, 

обладнаної мостовими кранами: 

 

(крок колон крайніх та середніх рядів – 12 м; 

в покритті – світлоаераційні ліхтарі). 
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Рис.15. Повздовжній розріз одноповерхової виробничої будівлі, обладнаної мостовими кранами: 

(крок колон крайніх рядів – 6 м; крок колон середніх рядів – 12 м; 

в покритті – світлоаераційні ліхтарі). 

4
4
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Рис.16. Приклад нанесення розмірів та пояснюючих написів 

на поперечному (а) та повздовжньому (б) розрізах 

одноповерхової виробничої будівлі. 
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Рис.17. Генеральний план заводу великопанельного домобудівництва: 
 

1 – головний виробничий корпус; 2 – бетонозмішувальний цех; 3 – блок 

допоміжних служб; 4 – прирейковий склад; 5 – склад цементу; 6 – склад 

заповнювачів; 7 – склад емульсолу; 8 – склад паливно-мастильних 

матеріалів; 9 – склад готової продукції; 10 – склад матеріалів для 

фактурних складів; 11 – галерея подачі заповнювачів; 12 – компресорна; 

13 – зарядна; 14 – градирня; 15 – адміністративно-побутовий корпус; 

16 – їдальня. 
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ДОДАТОК 4 
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Таблиця 11 
 

Відомості для побудови схеми розподілу вітрів за повторюваністю 

(ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія») 

 
 

Місто 
Повторюваність апряму ітру, % 

Характеристик вітру в січні Характеристика ітру в липні 
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ З ПнЗ 

Вінниця 10,1 5,6 7,4 11,1 13,7 14,7 22,6 14,8 15,5 8,2 8,9 7,4 8,3 8,7 19,9 23,1 

Дніпр 14,9 11,1 11,0 10,1 11,7 13,7 17,6 9,9 28,4 16,1 10,3 5,3 5,3 6,8 15,5 12,3 

Донець 7,2 10,3 14,3 18,9 11,0 14,3 16,6 7,4 13,6 18,9 15,5 10,1 8,1 9,3 14,1 10,4 

Житомир 7 6 5 1 6 6 9 5 14 4 15 4 24 0 17 4 13 0 7 4 6 3 7 0 8 4 7 4 20 6 29 9 

Запоріжжя 14,5 11,7 10,9 10,7 12,9 13,6 14,9 10,8 21,8 14,5 10,7 7,3 6,1 7,4 14,1 18,1 

Івано Франківсь 3,5 1,8 13,9 17,1 5,4 11,9 27,1 19,3 8,4 4,1 9,7 7,6 4,0 10,5 29,1 26,6 

Кропивницький 13,0 6,3 9,5 10,6 16,0 10,0 16,8 17,8 20,2 9,4 8,6 7,3 9,1 5,0 15,7 24,7 

Киї 11,2 4,6 5,8 11,9 14,1 14,0 23,5 14,9 18,0 9,1 4,8 8,0 11,3 10,4 20,4 18,0 

Луганськ 2,7 7,0 22,0 11,7 9,8 14,3 23,8 8,7 7,9 9,9 20,3 7,2 7,5 8,6 23,9 14,7 

Луць 4,6 3,5 10,3 13,1 15,4 16,4 26,1 10,6 12,6 7,9 8,3 9,0 8,7 9,6 24,1 19,8 

Льві 4,4 3,5 8,5 19,8 8,0 15,5 27,9 12,4 13,8 7,8 6,9 10,6 6,6 8,8 28,9 16,6 

Миколаїв 19,6 12,9 12,2 7,2 14,3 8,0 13,0 12,8 26,4 12,8 7,1 3,9 11,5 8,9 10,9 18,5 

Одеса 21,4 14,1 8,4 4,0 8,0 12,4 16,3 15,4 17,6 8,8 5,3 6,1 15,8 8,8 15,2 22,4 

Полтав 9,0 10,0 11,9 8,7 14,7 14,9 20,2 10,6 19,5 12,3 11,0 5,3 7,5 8,3 20,4 15,7 

Рівн 5 1 3 0 9 9 13 1 11 4 15 2 34 2 8 1 11 4 6 3 8 9 9 3 8 0 11 4 29 1 15 6 

Суми 7,8 6,3 10,0 15,3 16,1 14,4 18,6 11,5 14,4 10,6 11,4 10,0 10,2 7,6 18,4 17,4 

Тернопіл 6,3 3,1 6,0 19,4 12,5 10,1 28,6 14,0 13,1 3,9 5,4 9,0 6,4 6,1 29,2 26,9 

Харків 8,0 8,2 15,3 12,5 10,7 15,8 18,9 10,6 16,9 14,5 14,2 8,8 6,0 7,4 16,4 15,8 

Херсон 13,7 14,6 13,8 8,5 10,4 12,2 14,9 11,9 22,7 13,0 7,5 4,2 9,0 12,5 15,0 16,1 

Хмельницький 7,2 4,6 6,3 15,3 18,6 10,1 21,2 16,7 15,7 8,0 7,8 8,1 8,1 6,3 18,6 27,4 

Уман 11,0 6,0 10,3 11,9 12,1 6,6 19,7 22,4 16,6 11,2 5,9 6,3 7,2 6,4 19,6 26,8 

Чернівці 5,3 1,0 27,7 10,0 8,2 5,4 17,4 25,0 9,6 2,3 13,4 5,4 8,0 5,9 24,5 30,9 

Чернігів 7,6 5,9 9,2 8,5 17,4 19,8 19,7 11,9 17,0 10,6 7,5 5,7 8,8 11,2 21,2 18,0 
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