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ВСТУП 

 

 

 Перед проектний аналіз із розробкою концепції формування та розвитку 

містобудівного об'єкта є  фундаментальною основою для розробки територіально- 

планувальної концепції розвитку території, з урахуванням соціально-економічних, 

функціональних та архітектурно-планувальних аспектів проекту. 

Метою містобудівного дипломного проекту є розробка концепції рішення 

щодо забезпечення сталого розвитку проектованої міської території та формування 

сприятливого середовища життєдіяльності людей на основі містобудівного аналізу 

території.  
 

 Метою виконання даного курсового проекту є: 

- Збір та вивчення вихідних матеріалів по об'єкту проектування, аналіз аналогів, 

що є у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

- Вивчення містобудівної ситуації та виявлення завдань гармонійної ув'язки 

проектованого об'єкта з навколишнім середовищем. 

- Розробка розвиненої та доступної системи громадських центрів та об'єктів 

обслуговування населення, у т. ч. на основі сформованої системи суспільно 

значущих об'єктів. 

- Освоєння та демонстрація комплексного підходу до вирішення 

соціальних, функціональних та ландшафтно - екологічних проблем міських 

територій в умовах їх реконструкції та розвитку. 

Розроблені концепції рішення повинні забезпечувати: 

- збереження архітектурно-художньої своєрідності історичногокварталу, 

вулиці, площі; 

- повноцінне включення території в сучасне життя міста; 

- комфортабельні умови проживання для населення; 

- композиційні зв'язки старого і нового; 

- ансамблеву єдність історичної та сучасної забудови. 
 

 Проект розробляється для конкретної території, вібранної індивідуально для 

кожного студента.
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 Перед проектний аналіз із розробкою концепції формування та розвитку 

містобудівного об'єкта повинен складатися з двох частин – перед проектного 

аналізу, який формується у презентацію, і включає текстові документі, і ескіз 

концепції генерального плану обраної ділянки проектування. 

1. Стадії містобудівного проектування: 

- Вибір місця проектування. 

Мета: визначення територій яким необхідна реновація. 

- Передпроектний аналіз. 

Мета: «занурення» в тему, збір інформації, аналіз існуючих проблем та 

вивчення світового досвіду їх вирішення. 

- Ескіз – ідея,  зображення концепції в схемах або клаузурі. 

 Креслення виконаного курсового проекту видаються в скороченому обсязі 

у складі презинтації яка сдеться в електорному вигляді; 

 Та клаузури концепції генерального плану території в індивідуально 

підібраних масштабах на листе А-1 формату. 

 

Об'єкт проектування можуть виступати такі типи містобудівних об'єктів 

з багатофункціональним характером використання території: 

1. міський район - частина великого або найбільшого міста з охопленням 

території до 3000 га; 

2. міський район - частина великого міста з охопленням території до 2000 

га та проектними пропозиціями щодо розвитку міста в цілому; 

3. середнє місто та (або) його центральний район з охопленням території 

3000 га; 

4. мале місто з прилеглими територіями з охопленням площ до 500 га; 

5.  пам'ятки культурної спадщини, історичні населені місця з обмеженим 

набором функцій використання території; 

6.     житловий район на території забудови, що склалася, у найбільшому, 

великому або великому місті з проектними пропозиціями щодо розвитку 

прилеглих територій з охопленням площ до 500 га; 

7. рекреаційні, паркові території, ландшафтний розвиток міських 

територій; 

8. прибережні міські території вздовж морів, озер, річок з виділенням 

переважної функції розвитку території , як місто формуюча база: 

9. наукові та навчальні центри; 

10. спортивно-оздоровчі або медичні центри; 

11. промислові, логістичні центри; 

12. духовні, історичні та культурні центри тощо. 
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2. Склад проекту 

2.1. Графічна частина. 

Презинтація  (Містобудівний аналіз) 

2.1.1. Схема розташування проектованої території у системі розселення (міста, 

регіону). М 1:100 000 - М 1:50 000. 

2.1.2. Ситуаційний план. 

2.1.3. Історична довідка, доповнена історичними картами; 

2.1.4. Результати натурних обстежень проектованої території, замальовки і 

фотофіксація; 

2.1.5. Соціальне опитування (графічна схема або текстова частина); 

2.1.6. Опорний план; 

2.1.7. Схема функціонального зонування; 

2.1.8. Схема пішохідно - транспортних шляхів; 

2.1.9. Схема озеленення, та схема рельєфу території;  

2.1.10. Схема цінності забудови (пам'ятники архітектури, будівлі, які 

несуть історичну, містобудівну, архітектурно-естетичну цінність); 

2.1.11. Проблеми, перспективи та стратегія розвитку території.  

 

 2 . 2 .  Клаузури концепції генерального плану території щодо створення 

сталого  середовища. 

Концептуальні (ескізні) проектні пропозиції планування території. М 1:5000, 

повинно відповідати таким вимогам: 

2.2.1. Зберегти міський простір. Тобто комплекс заходів повинен бути 

таким, щоб слідства його не зруйнували сформовані корисні 

функціональні взаємозв'язки, а, навпаки, оптимізували їх; 

2.2.2. Стимулювати міську життєдіяльність. Необхідно залишити і 

розвинути функції, що сприяють зростанню рівня міської 

активності, доповнити їх,  усунувши або нейтралізувавши, по 

можливості, шкідливі виробництва та функції, несумісні зі статусом 

даної вулиці; 

2.2.3. Переосмисленій по-новому простір, має стати місцем тяжіння для 

городян і стати центром різноманітних культурних зв'язків в системі 

всього міста; 

2.2.4. Відповідати історичному і культурному контексту. Важливо зберегти 

історичну своєрідність простору, вигляду фасадів, своєрідність 

міського дизайну, скверів і дворів, оскільки архітектура висловлює 

культуру народу, його минуле і сьогодення, і створити нормальні 

умови для збереження і примноження атрибутів культурної спадщини 

- ось завдання, яке повинне бути вирішено в першу чергу; 
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2.2.5. Забезпечити взаємозв'язок різних функцій. Важливо не тільки 

задовольнити вимоги функцій простору,  але і створити умови тісного 

взаємозв'язку між ними; 

2.3. Пояснювальна записка. 

Пояснювальна записка концепції генерального плану містить 

обґрунтування і пояснення, до концепції, розробляються такі питання 

ландшафтної архітектури, що розглядаються у дипломі: 

- Основна ідея (концепція) ландшафтного дипломного проектування 

(містобудівні, соціально-екологічні,

 рекреаційно-демографічні питання, оздоровлення міського 

середовища). 

- Естетика міських зав’язків (особливості сприйняття (малюнки можуть 

виноситися на планшети), естетичні закономірності формувань 

архітектурно-ландшафтних ансамблів). 

- Рішення складових частин ландшафту (рельєф, ге пластика, вода, водні 

устрою та ін.). 

 

Текстова частина пояснювальної записки виконується шрифтом 

TimesNewRoman, розмір 14, форматування "по ширині", міжрядковий 

інтервал полуторний, обсягом  2-3  сторінки А-4 формату. 
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3. Вимогі до схем містобудівного аналізу 

3.1. Схеми розташування проектованої території у відповідній територіальній 

системі розселення: України, регіону, району, міста, із зазначенням 

основних характеристик території, у т.ч. адміністративно- територіального 

поділу, основного функціонального використання, транспортно-інженерної 

інфраструктури, систем природокористування, особливо охоронюваних 

територій культурного значення та інших елементів планувальної 

організації території. М 1:1000000, 1:100000,1:50000. 

3.2. Ситуаційний план із зазначенням положення проектованого району у 

структурі міста, меж його ділянки, головних функціональних зон, 

класифікації вулично -дорожньої мережі та об'єктів транспорту. М 1:20000, 

1:10000, 1:5000. 

3.3. Історична довідка, доповнена історичними картами, Історико-

архітектурний опорний план із зазначенням збережених, втрачених та 

переміщених кордонів територій пам'яток природи та ландшафтного 

мистецтва, водних об'єктів, вулично-дорожньої мережі та ділянок 

забудови, що збереглися та втрачених будівель та споруд, у т. ч. 

пам'ятників архітектури. Повинна супроводжуватися історичним 

ілюстративним матеріалом. 

3.4. Результати натурних обстежень проектованої території, замальовки і 

фотофіксація, з графічними прив'язками місць, де вони були зроблені на 

опорному плані. 

3.5. Соціальне опитування (графічна схема або текстова частина); 

  Опитування виявити як мешканці та гості цієї території використовують її, 

які є позитивні та негативні моменти при використанні її. Отримавши 

результати, ви зможете побачити, наприклад, стільки-то відсотків опитаних 

відчувають себе безпечно в цьому місці, а скільки ні або скільки серед 

людей, які проводять там час, місцевих жителів і скільки тих, хто приїхав з 

інших районів міста. Це допоможе визначити соціальні потреби людей, що 

використовують цей простір, найактуальніші вимоги повинні бути враховані 

у розробці концепції розвитку території. 
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 Результати соціального опитування наводяться у діаграмі чи графіці у 

презентації. 
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3.6. Опорний план. На опорному плані особливо виділяють будівлі, споруди та 

планувальні елементи також зон функціонального і територіального 

зонування (житлових; суспільно- ділових; виробничих; інженерної та 

транспортної інфраструктури;  

- сільськогосподарського використання;  

- рекреаційного призначення; особливо охоронюваних територій;  

- спеціального призначення;  

- інших видів зон;  

- збережених і змінюваних ліній містобудівного регулювання (червоних ліній 

та ін.), забудови із зазначенням режимів її збереження, реставрації, 

реконструкції та зносу, даних композиційної оцінки природного та 

антропогенного ландшафтів. М 1:5000, 1:2000. 

3.7. Схема функціонального зонування території з детальним зазначенням 

функціональних зон. План сучасного використання обраної для детального 

проектування ділянки території із зазначенням існуючого функціонального 

зонування, ліній містобудівного регулювання, композиційних властивостей 

природного та антропогенного ландшафтів, існуючої транспортної 

інфраструктури М 1:5000, 1:2000. 

3.8. Схема пішохідно - транспортних шляхів, із зазначенням класифікації 

вулично-дорожньої мережі, розміщення вокзалів, залізничних станцій, 

станцій метрополітену та інших видів поза вуличного транспорту (якщо є), 

розміщення основних місць постійного та тимчасового зберігання 

особистого авто -транспорту, основних шляхів пішохідного руху. 

3.9. Схема озеленення, та схема рельєфу території.  Ландшафтно-

композиційний аналіз (рельєф, гідрографія, природна рослинність та 

штучне озеленення, структура вододілів та тальвегів та інші унікальні 

властивості ландшафту); 

3.10. Схема цінності забудови (пам'ятники архітектури, будівлі,

 які несуть історичну, містобудівну, архітектурно-естетичну цінність). 

в ній відзначається рівень цінності споруди, схема може включати дані про 

поверховості і фізичний стан об'єктів. Проблеми, перспективи та стратегія 

розвитку території.  

3.11. Останнім етапом аналізу э визначення  сильних, слабких особливостей 

обронної території та прогнозуванням його розвитку, дані збираються та 

презинтуються в таблиці. 
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4. Приклад презинтації 

4.1. Схема розташування проектованої території у системі розселення, 

студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги. 

 

4.2. Ситуаційний план. 

 

 

 



14 

 

4.3. Історична довідка, доповнена історичними картами, работа студента гр. МБ 

-614 Курьяна Влада та студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги. 
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4.4. Результати натурних обстежень проектованої території, замальовки і 

фотофіксація, студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги. 

 

 

 

4.5. Соціальне опитування (графічна схема або текстова частина) , 

студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги.  
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4.6. Опорний план, студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги. 
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4.7. Схема функціонального зонування, студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги. 
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4.8. Схема пішохідно - транспортних шляхів, студентки гр. МБ-606. Чорної 

Ольги. 
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4.9. Схема озеленення, та схема рельєфу території, студентки гр. МБ-606. Чорної 

Ольги. 
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4.10. Схема цінності, поверховості Схема цінності,  поверховості забудови 

(пам'ятники архітектури, будівлі, які несуть історичну, 

містобудівну, архітектурно-естетичну цінність),   работа студента гр. МБ -

614 Курьяна Влада. 
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4.11. Проблеми, перспективи та стратегія розвитку території, студентки гр. МБ-

606. Чорної Ольги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5. Приклад клаузури концепції генерального плану території щодо 

створення сталого  середовища резинтації. 

 

Концептуальні (ескізні) проектні пропозиції планування території, 

студентки гр. МБ-606. Чорної Ольги.  
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