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ВСТУП 

Метою виконання курсової роботи є: 

- закріпити і поглибити знання з курсу 

«Конструкції будівель і споруд, їх захист і 

опорядження»; 

- вивчити сучасні методи проектування 

цивільних будинків із дрібнорозмірних елементів і 

набути навички їх практичного застосування; 

- навчитися використовувати нормативну та 

наукову літературу, каталоги будівельних виробів, 

альбоми робочих креслень будівельних виробів. 

Курсову роботу виконують відповідно до цих 

методичних вказівок і конкретного індивідуального 

завдання з текстовою частиною та схемами планів 

будинку. 

При укладанні даних методичних вказівок 

враховано досвід проведення курсового 

проектування у коледжі. Методичні вказівки 

розроблені для студентів спеціальності 6.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та БД». Ними 

можуть скористатися також студенти інших 

спеціальностей при виконанні курсових проектів 

будинків цивільного призначення. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 

Вихідні дані для проектування будинку 

студентові вказують у завданні, на основі якого 

виконується курсова робота з урахуванням 

функціональних, об’ємно-планувальних, кон-

структивних, а також архітектурно-художніх та 

економічних завдань. Завданням передбачено 

вказівки про район будівництва, призначення 

будинку, його планувальну схему, головні будівельні 

матеріали для стін (мурів), фундаментів, перекриттів 

і покриттів, дахів, покрівель, нормативний тиск на 

ґрунт основи фундаментів, рівень стояння ґрунтових 

вод і т.д. 

 

1.1 Мета і завдання курсової роботи 

           Курсова робота є першою самостійною 

проектною розробкою, у ході якої студент має 

вирішувати такі головні завдання: 

– вивчити схему проектного завдання та інші вихідні 

дані; 

– засвоїти способи архітектурно-композиційного й 

об’ємно-планувального проектування малопо-

верхових цивільних будинків із найпростішими 

видами інженерно-технічного обладнання; 

– оволодіти навичками розроблення 

конструктивного рішення будинку з традиційних 

матеріалів і дрібнорозмірних виробів заводського 

виготовлення; 

– розвинути навички графічного оформлення 

архітектурно-конструктивних креслень згідно з 

державними стандартами України; 



– вміло використовувати технічну літературу, 

будівельні норми та правила, типові проекти, 

каталоги індустріальних будівельних виробів; 

– навчитися давати техніко-економічну оцінку. 

 

1.2 Етапи виконання курсової роботи 

Перший етап: складання ескізів головних 

креслень будинку, вибір конструктивної схеми і 

розроблення елементів конструкцій, теплотехнічний 

розрахунок огороджувальних конструкцій. 

Другий етап: викреслювання олівцем у тонких 

лініях планів будинку, розрізу, фасаду, фундаментів, 

перекриттів, крокв і даху. 

Третій етап: остаточна доробка й уточнення всіх 

частин проекту, його графічне оформлення і 

складання заходів з економії теплоти та енергії. 

 

1.3 Виконання першого етапу курсової роботи 

Над першим етапом курсової роботи слід 

працювати, дотримуючись такої послідовності: 

1) вивчити завдання, поставлені у курсовій 

роботі; 

2) ознайомитися зі схемами планів поверхів 

будинку і рекомендованою літературою; 

3) визначити конструктивну схему й головні 

конструктивні елементи будинку; 

4) виконати теплотехнічні розрахунки огород-

жувальних конструкцій. 

Установити відстані між модульними коорди-

наційними вісями, розміри приміщень, віконних та 

дверних отворів у стінах. При цьому слід дотриму-

ватися пропорцій схеми плану поверхів, керуватися 



нормами проектування і вимогами, встановленими 

щодо природного освітлення. 

       Накреслити у масштабі 1:100 ескізи планів 

поверхів з урахуванням вимог модульної системи, 

державних стандартів, системи проектної 

документації у будівництві, визначивши перед цим 

габаритні розміри клітки сходів. Скласти ескізи 

планів, керуючись вказівками (розділ 2.1). 

      Накреслити у масштабі 1:50 ескіз розрізу в 

характерному поперечному перерізі. Лінія розрізу 

має проходити через сходову клітку з напрямком 

погляду ліворуч. При побудові розрізу розробляють 

послідовно такі конструктивні елементи й деталі 

будинку: фундаменти під стіни й окремі опори, 

цокольну частину стін із визначенням деталей 

прилягання підлоги першого поверху і мостіння до 

цоколя, перекладини над віконними й дверними 

отворами, сходи з розрахунками їх розмірів, даху, 

кроквяної системи, карнизу, перекриттів і покриття 

(розділ 2.2). 

        Накреслити в масштабі 1:100 головний фасад, 

беручи до уваги розміщення вікон у плані й 

створення належного зовнішнього вигляду будинку 

відповідно до вказівок (розділ 2.3). 

      Ретельно виконані ескізи після затвердження 

керівником проектування полегшать проектну 

роботу на її наступних стадіях. 

1.4 Виконання другого й третього етапів курсової 

роботи 

      При виконанні курсової роботи слід 

дотримуватися правил уніфікації та  



стандартизації проектної документації для 

будівництва. Креслення виконують олівцем на двох 

піваркушах стандартного паперу формату А2 

(594х420 мм) із полями згори, знизу, з правого боку 

– по 10,0 мм, а з лівого – 25 мм. Креслення на аркуші 

може бути як горизонтальним, так і вертикальним. 

У нижньому правому кутку слід залишити місце 

розміром 55х185 мм для штампу. 

       До початку виконання креслень у тонких лініях 

необхідно вирішити питання щодо композиційного 

розміщення елементів проекту на піваркушах так, 

щоб досягти 

рівномірності й достатньої їхньої наповненості та 

змістовності. На першому піваркуші зліва вгорі 

рекомендується розмістити головний фасад, під ним 

план одного з поверхів будинку. З правого боку 

аркуша можна розташувати розріз будинку, а якщо 

місця буде недостатньо, то зобразити на ньому 

деталь конструкції стіни з фундаментом, карунком 

(карнизом) і кроквами. При розміщенні на одному з 

аркушів планів двох поверхів план першого поверху 

потрібно розмістити внизу, а другого поверху – 

зверху.   

        На першому аркуші, біля штампу, 

рекомендується розмістити таблицю техніко-

економічних показників будинку. 

         На другому піваркуші розташовують плани 

фундаментів, перекриттів, крокв і даху. У більшості 

випадків, погоджуючи з керівником курсової роботи, 

можна поєднувати на одному кресленні два плани, 

навіть тоді, коли будинок не має симетрії. На вільних 



від основних креслень місцях розміщують 

архітектурно-конструктивні деталі. 

      Дозволяється виконувати курсову роботу на 

аркушах формату А3(420х297мм). У цьому випадку 

курсова робота має бути оформлена у вигляді 

альбому креслень. Рекомендується такий розподіл 

креслень по аркушах: 

1. Титульний аркуш. 

2. Фасад. 

3. План першого поверху, таблиця експлікації 

приміщень. 

4. План другого поверху. 

5. План фундаментів. 

6. План перекриття (покриття). 

7. Поперечний розріз будівлі. 

8. План покрівлі, елементи будівлі. 

Креслення на аркушах рекомендується 

розташовувати у такій послідовності: 

– встановити габаритні розміри кожного окремого 

креслення. Наприклад, для плану поверху найбільшу 

довжину й ширину будинку з додатком до габаритів 

для нанесення розмірів 30 – 50 мм, а для фасаду – 

найбільшу ширину (довжину) й висоту тощо. Для 

нанесення розмірних ліній по боках інших планів 

будинку слід додавати до їхніх габаритів ще по 25 чи 

по 30 мм, а над фасадом – передбачити вільний 

простір 40 – 50 мм; 

– за вирахуваними габаритними розмірами креслень 

рекомендується в належному масштабі повирізувати 

шаблони з паперу у вигляді прямокутників та 

розмістити їх рівномірно на креслярському папері, 

прагнучи не залишати прогалин; 



– креслення розміщують від рамки аркуша на 30 – 40 

мм, а між крайніми розмірами креслень потрібно 

залишати відстань 25 – 30 мм. 

       Прийняте розміщення креслень потрібно  

зафіксувати тонкими лініями за габаритами 

прямокутників. 

        На другому етапі курсової роботи розробляють 

архітектурно-конструктивні креслення в тонких 

лініях на аркушах з уточненням і доповненням 

ескізних варіантів та рішень, обґрунтовують 

прийняті рішення. Студент при цьому зобов’язаний 

розвивати свої творчі навички й самостійність у 

виборі рішень, уміти обґрунтовувати свої позиції та 

рішення. 

       Працювати над курсовою роботою необхідно 

ритмічно, оскільки окремі її елементи й деталі 

курсової роботи не треба буде переробляти лише 

тоді, коли студент активно працює не тільки 

протягом відведеного у розкладі занять часу,  але й 

систематично відвідує консультації. 

       Останній, третій етап проектування – це 

заключна доробка й уточнення складових елементів 

курсової роботи, її графічного оформлення та 

розроблення відповідних заходів з економії теплоти 

й енергії. Їх подають на окремих аркушах 

стандартного паперу із заголовком на титульній 

сторінці. При остаточній обвідці креслень олівцем 

необхідно дотримуватися відповідної товщини ліній. 

Лініями першої товщини слід наводити всі елементи 

перетину (перерізу), половинної товщини – видимий 

контур, а найтонкішими – розмірніта осьові лінії. 

Для грубих ліній використовують м’які олівці, а для 



тонких – тверді. Щоб товщина ліній залишалася 

незмінною, слід якомога частіше загострювати 

олівець. Розміри й написи на кресленнях мають бути 

порізнені й чіткі, легко читатися та без скорочень. 

Необхідно звернути увагу на співвідношення 

розмірів креслень, як головних, так і другорядних 

написів, які виконуються лише нормальним 

будівельним або простим архітектурним шрифтом. 

      На фасаді для виявлення його пластики 

необхідно побудувати тіні від козирка, ґанку , 

балконів, карниза, слухових вікон, димаря, ринв, 

узявши до уваги, що тінь має йти праворуч і вниз під 

кутом 45о. При цьому тінь опуститься настільки, 

наскільки деталь чи елемент виноситься за межі 

стіни. Фасад зазвичай відмивають акварельними 

фарбами, не використовуючи чистих яскравих тонів 

(червоних, синіх, зелених, жовтих), приглушуючи їх 

не менш яскравими тонами. Можна відмивати фасад 

і розведеною тушшю. Як виняток, допускається 

оформлення фасаду в олівцевій графіці із 

застосуванням штрихування, розтушування, 

крапкування (наприклад, тіні виконати густим 

штрихуванням, а цоколь рівномірно вкрити 

одноманітними крапками тощо). 

        Склад пояснювальної записки: 

 зміст; 

 опис об’ємно-планувального рішення будівлі; 

 техніко-економічні показники; 

 опис конструктивного рішення будівлі; 

 список використаних літературних джерел; 

 додаток 1. Експлікація приміщень; 



 додаток 2. Специфікація заповнень віконних та 

дверних прорізів. 

 

2. ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ 

ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2.1 Розроблення планів будинку 

        Плани поверхів повинні мати вичерпну 

інформацію про структуру внутрішнього простору й 

зв’язки між приміщеннями. Для зручності 

розташування меблів приміщення у плані можуть 

бути або квадратними, або прямокутними, 

наближеними до квадрата. Бажано, щоб не було 

прохідних кімнат і, як виняток, допускається вихід із 

спальні до загальної кімнати. Необхідно чітко 

уявляти конструктивну схему будинку: ті елементи, 

які несуть на собі вагу перекриттів і покриттів. 

       Елементи будинку й меблі (дверні отвори, східці, 

приміщення, санітарно- технічне обладнання і т.д.) 

повинні мати розміри, зручні для користування. Ці 

дані, приклади й рекомендації щодо складу та 

розташування приміщень різного призначення 

наводяться у «Нормалях планировочных элементов 

жилых и общественных зданий». Деякі з 

нормалізованих розмірів наведені у додатку. 

        Викреслювання плану рекомендується 

розпочинати з нанесення координаційних осей і 

прив’язки до них зовнішніх та внутрішніх стін. 

Поздовжні осі будинку з лівого боку плану 

позначають знизу вгору великими літерами 

українського алфавіту, а поперечні – внизу плану 

зліва праворуч арабськими цифрами. Прив’язка 

зовнішніх несучих стін до координаційних осей має 



становити 200 мм. У внутрішніх несучих стінах 

координаційна вісь поєднується з геометричною. 

        Розмірні лінії довкола плану необхідно 

розміщувати з відступом на 14 – 21 мм від крайніх 

елементів плану. Відстань між розмірними лініями 7 

– 8 мм. При цьому найближча до плану розмірна 

лінія позначає розміри простінків, віконних та 

дверних отворів, наступна – між координаційними 

осями й третя – між крайніми осями. Усередині 

будинку проставляють наскрізні розмірні лінії 

вздовж і впоперек із позначенням розмірів кімнат 

(між внутрішніми гранями стін), товщини стін та 

перегородок, прив’язки граней несучих стін до 

координаційних осей. 

       У стінах і перегородках показують дверні й 

віконні отвори, напрямок відкривання дверей. У 

туалетах і ванних кімнатах зображують належне 

обладнання (ванни, умивальники, унітази і т.д.), 

вентиляційні канали по три у кожній квартирі 

розміром 140х140 мм. Санітарно-технічне 

обладнання викреслюють відповідно до існуючих 

умовних позначень і габаритних розмірів. 

       На плані вказують типи вікон та дверей і 

позначки ділянок із різними рівнями. Усі 

приміщення на плані повинні бути позначені. 

Позначки являють собою порядковий номер 

приміщення, обведений колом. На основі цих 

позначок складають таблицю «Експлікація 

приміщень». На плані будинку позначають місця 

розрізів, дотримуючись напрямку ліворуч або вгору. 

 

 



2.2 Розроблення розрізу 

     Розріз зображають у вигляді перерізу 

вертикальною площиною, що проходить, як правило, 

через віконні й дверні отвори та сходову клітку. Він 

має з достатньою точністю виявляти об’ємно-

просторове та конструктивне вирішення будинку, 

висотну координацію всіх його елементів. При 

складанні розрізу перетинну площину не можна 

проводити по колонах, уздовж балок перекриттів, 

елементів крокв. Розріз слід робити між цими 

конструктивними елементами або перетинаючи їх 

упоперек. 

      На розрізах показують усі конструктивні 

елементи, що є у межах перетинної площини та 

безпосередньо за нею. Незважаючи на існуючі 

правила, з навчальною метою на розрізі слід 

показувати фундаменти, які потрапили в перетинну 

площину, й стіни підвалу. Усі конструктивні 

елементи, що перетинаються площиною, обводять 

лініями першої товщини. 

     Поперечний розріз будинку розробляють 

одночасно з виконанням планів поверхів. Перед 

викреслюванням розрізу необхідно уточнити висоту 

поверху та приміщень; конструкцію, матеріал і 

глибину закладання фундаментів під зовнішні та 

внутрішні стіни; конструкцію сходів і позначки 

сходових площадок; конструкцію карнизної частини 

стіни; конструкцію та кут похилості даху. 

      Викреслювати розріз треба розпочинати з 

координаційних осей, потім – намітити позначку 

підлоги першого поверху, умовно взяту за ±0,000. 

Позначку рівня землі брати з урахуванням 



цокольного східця для входу до будинку, 

необхідного для забезпечення проходу під 

площиною сходів і розташування під нею дверей 

вхідного тамбура, а в деяких випадках і дверей входу 

до підвалу. 

      Висоту поверхів (від рівня підлоги першого 

поверху до рівня підлоги другого) в житлових 

будинках приймають 2,8 – 3,0 м, а в громадських – 

3,0 – 3,3 м. Відстань від рівня підлоги до підвіконня 

становить 600 – 800 мм, а від верху вікна до 

перекриття – 200 – 300 мм. Сходи, що потрапили до 

перетину, необхідно зображувати лініями першої 

товщини з умовними позначеннями у перетині 

матеріалу сходів. Поручні сходів беруть на 900 мм 

вище від рівня східців і умовно позначають однією 

лінією. 

     На кресленнях розрізів наносять відстані між 

координаційними осями й прив’язку зовнішніх стін 

до них; вертикальну низку розмірів, яка включає 

висоту приміщень у чистому вигляді, розміри вікон, 

товщину перекриттів; позначки рівнів чистої підлоги 

приміщень і низу настилу перекриттів, зовнішніх 

елементів стін, землі підлоги підвалу, підошви 

фундаменту; склад перекриттів, покриттів та підлоги 

з наведенням назв і товщини цих складових, їхніх 

матеріалів і конструкцій. Розміри й позначки 

стосовно внутрішніх елементів розрізу наносяться 

посередині креслення, а ті, що стосуються зовнішніх 

елементів, – іззовні. При вході до будинку необхідно 

показати ґанок або вхідну площадку й тамбур у 

сходів. Конструктивні вузли будинків, прийняті для 

детального розроблення, на розрізі обводять колом 



діаметром 20 – 25 мм, а на виносній лінії їх марки 

позначають арабськими цифрами (зверху виносної 

лінії) та номер аркуша, на якому показано сам вузол 

(знизу виносної лінії). 

 

2.3 Розроблення фасаду 

        Фасад будинку в проекті слід виконувати 

комплексно, водночас із розробленням планів 

поверхів і розрізів. Головний фасад розробляють 

зазвичай з боку входу до будинку. Базою для 

викреслювання фасаду стають проекції планів і 

розрізів будинку. З планів беруть горизонтальні 

розміри, а з розрізу – вертикальні. 

       На фасаді будинку необхідно показувати 

проекцію поздовжньої стіни з боку входу, цоколь, 

вхідний вузол, дах із карнизом або парапетом, 

димарі й вентиляційні шахти. Архітектурно-художнє 

вирішення фасаду має бути в простих, але виразних 

формах та пропорціях, які відповідали б 

призначенню будинку і враховували національно-

побутові традиції району будівництва та ін. 

       Архітектурна виразність будинку може бути 

досягнута завдяки: 

а) пропорційним розмірним співвідношенням 

будинку в цілому і його частин, зокрема вікон, 

простінків, чи груповим чергуванням вікон із 

простінками на тлі фасаду; 

б) уведенню вертикального або горизонтального 

членування поверхні стін, особливо мурів, за 

допомогою елементів, що виступають чи западають, 

із художніми та функціональними властивостями 



одночасно (наприклад, захист стін від дощу, 

сонцезахисні дашки, піддашки й козирки та ін.); 

в) грі світла й тіні, фактурі й кольору матеріалів, 

характеру ліній (прямі чи криві) тощо. 

     На фасади наносять і показують: 

– координаційні вісі в характерних частинах фасаду 

(наприклад, деформаційні шви, у місцях уступів на 

плані та перепаду висоти); 

– позначки рівня землі вхідних площадок, верху стін, 

низу й гори отворів розміщених на різних рівнях 

елементів фасаду (наприклад, козирків, виносних 

тамбурів); позначки низу та верху віконних та 

дверних отворів допускається вказувати на розрізах; 

– позначки, розміри та прив’язки віконних, дверних 

й інших отворів, не вказаних на планах та розрізах; 

– типи вікон і дверей, якщо вони не входять до 

складу панелей стін чи інших збірних конструкцій; 

– вид оздоблення та опорядження деяких ділянок 

стін, відмінних від останньої, що переважає, 

частини; 

– посилання на фрагменти і вузли, а також на 

креслення елементів будинку, не маркованих на 

планах та розрізах; 

– зовнішні пожежні й евакуаційні сходи, прилеглі 

галереї (якщо такі є). 

     На фасаді відсутні лінії перетину (за винятком 

рівня землі), тому він виконується в тонких лініях. 

 

2.4 Розроблення планів фундаментів, перекриттів, 

крокв і даху 

      Головне призначення плану фундаментів – 

показати розташування, ширину підошви, глибину 



залягання і прив’язку до координаційних осей усіх 

без винятку фундаментів. На план фундаментів 

наносять координаційні осі й відстані між ними, 

фундаменти під несучі стіни і стовпи, під зовнішні 

входи й світлові приямки, різні отвори для 

комунікацій, їхні розміри й розміщення, уступи для 

переходу від однієї глибини закладання фундаментів 

до іншої, маркування елементів заводського 

виготовлення. Допускається поєднування плану 

фундаментів із планом підвалу та з іншими планами.         

На плані перекриттів наносять: координаційні осі й 

відстані між ними; стіни, стовпи, балки, які можуть 

правити за опори для елементів перекриттів; 

димоходи й вентиляційні канали (у стінах або 

приставні); ляду для входу на горище (у горищному 

перекритті); настили перекриттів, бантини, 

маркування елементів перекриттів; відстані між 

елементами перекриттів. 

        З метою уніфікації елементів перекриттів, 

відстані між трямами (балками), слід брати однакові 

елементи заповнення простору між балками, опирати 

тільки на балки й крайні з них необхідно 

розміщувати на відстані 30 – 40 мм від стіни. 

      При обладнанні перекриттів у санітарних вузлах 

потрібно передбачати в них влаштування 

гідроізолювання чорної підлоги. План крокв може 

виконуватися на кресленні тільки для половини 

запроектованого будинку і суміщеним на другій 

половині з планом перекриттів. Щоб мати повніше 

уявлення про схему крокв, поряд із планом доцільно 

навести схему розрізів у поперечному та 

поздовжньому напрямах в одну лінію. На креслення 



плану крокв наносяться всі капітальні стіни й опори, 

які використовуються для опертя несучих елементів 

крокв, димарів і продухвин. 

         На план наносять координаційні осі та відстані 

між ними, мауерлати, крокви, трямки, стояки, косці, 

бантини, наріжники і піднаріжники, припусниці. Для 

зменшення прогону наріжної крокви 

використовують підсилок, який зображують на 

плані. Наносяться відстані між елементами крокв, 

їхнє маркування й позначення. 

       На плані даху зображають слухові вікна, димарі, 

парапети, показують величину похилості й напрямок 

стікання атмосферних вод, наносять розміри 

горизонтальної проекції даху, за наявності огорожі й 

пожежних сходів їх теж показують. При обладнанні 

організованого відводу води, що стікає, на даху 

зображають водовідвідні жолоби й розташування 

водостічних лійок. Необхідну кількість, діаметр і 

розташування ринв орієнтовно визначають 

розрахунком 1 – 1,5 см2 площини їхнього перекрою 

на 1 м2 площі даху. Оптимальна відстань між 

лійками 15 м. 

 

2.5 Розроблення конструктивних деталей 

    Ескізи деталей сприяють правильному 

зображенню конструкцій будинку, що 

розробляється. Глибина закладання фундаментів у 

безпідвальній частині будинку береться рівною 

глибині промерзання ґрунту, але не менше 50 см від 

рівня спланованої поверхні землі. Рослинний шар 

ґрунту зрізається під усім будинком і навколо нього 

на ширину вимощення глибиною 10 см. Верхній 



обріз фундаменту розташовують на рівні 

спланованої поверхні, а ширину споду  фундаменту 

(підошви) без розрахунку беруть не менше 60 см. 

Висота цоколя повинна забезпечувати вхід до 

будинку під проміжною площадкою сходів. Для 

захисту будинку від поверхневих вод навколо нього 

роблять мостіння з асфальтовим або бетонним 

покриттям завширшки 75 – 100 см та більше. На 

висоті 15 – 20 см від мостіння у цегляних цоколях 

обов’язково передбачають гідроізоляцію з двох-

трьох шарів ізолу. У цоколях з бутового каменю 

гідроізоляцію розташовують нарівні з його обрізом і 

переходом до стіни. 

     Підлогу першого поверху стелять по лагах, 

укладених на цегляні стовпчики, по бетонній 

підготовці шаром 10–15 см. Над дверима чи 

віконним отвором розміщують залізобетонні 

перекладини (перемички) з брусків, які у перетині 

дорівнюють 65х120 або 140х120 мм. Глибина 

замурування дерев’яних чи залізобетонних балок на 

стінах має бути не меншою 150 мм. 

      Стіни виводять на 30 – 40 см вище від горищного 

перекриття й завершують їх карнизом, виконуючи 

зазвичай із цегли. При цьому виступ карниза 

найчастіше дорівнює близько 250 мм, але не більше 

300 мм і не більше половини товщини стіни з 

напуском кожного ряду не більше 65 мм. При 

необхідності збільшити виступ застосовують 

залізобетонні плити або подовжені дерев’яні 

припусниці, обшиті дошками. У цьому разі виступ 

можна довести до 40 – 60 см. Похилість даху 

береться залежно від покрівельного матеріалу. 



         Кількість деталей має бути 3 – 5 шт. Вона 

залежить від щільності заповнення аркушів 

кресленнями; виконують їх у масштабі 1:20 чи 1:10, 

можна й 1:50 з деталізацією розроблення до стану 

робочих креслень із достатньою кількістю розмірів і 

пояснювальних написів. Над кресленням деталей 

слід позначити номер у колі відповідно до 

положення на розрізі будинку. 

        Для детального розроблення можуть бути 

рекомендовані такі деталі та вузли: сполучення 

сходів із площадками сходів; міжповерхові й 

горищні перекриття: опертя та прилягання 

перегородок до стін, перекриттів, деталі крокв, 

деталі вікон і дверей, елементи головного входу, 

конструкція балконів та ін. 

 

2.6 Техніко-економічні показники 

        У курсовій роботі визначають і розраховують 

основні показники, пов’язані з об’ємно-

планувальним вирішенням будинку: 

1 – житлова або робоча площа у квадратних метрах. 

До житлової площі належить площа спальних кімнат 

у гуртожитках та всіх кімнат у житлових будинках; 

до робочої – площа основних функціональних 

приміщень у цивільних будинках (каси, аудиторії, 

читальні зали, конторські приміщення і т.д.). До 

житлової площі включають і площу вбудованих 

шаф; 

2 – допоміжна (підсобна) площа – сума площ 

приміщень службового характеру (коридори, 

вітальні, вестибюлі, санвузли); 



3 – загальна площа – сума житлової (робочої) та 

допоміжної площі. 

          До загальної площі включають також площу 

веранд, лоджій, балконів і терас, яку підраховують із 

понижувальними коефіцієнтами. Для незасклених 

лоджій – 0,5; для балконів і терас – 0,3; для 

засклених балконів – 0,8. 

          Площі ніш заввишки не менше 1,8 м 

включають до площі приміщень, до яких вони 

належать. Площа під східнем внутрішньоквартирних 

сходів при висоті від підлоги до низу випнутих 

конструкцій 1,6 м і більше включається до площі 

приміщень, в яких розміщені сходи. При визначенні 

площі мансардного приміщення враховується площа 

тієї частини, яка має висоту до похилої стелі не 

менше 1,6 м; 

4 – площа забудови в квадратних метрах 

визначається за зовнішніми розмірами першого 

поверху будинку в перетинній площині на рівні 

цоколя; 

5 – будівельний об’єм надземної частини – добуток 

площі забудови на висоту від рівня чистої підлоги 

першого поверху до верху утеплювача на горищному 

перекритті; 

6 – планувальний коефіцієнт К1 – відношення 

житлової (робочої) площі до загальної; 

7 – об’ємний коефіцієнт К2 – відношення 

будівельного об’єму наземної частини будинку до 

житлової (робочої) площі. 

 

 
 


