
Контрольні питання з архітектурного проектування  
для АР-404 

 
 

Робота виконуються у вигляді реферату. Відповідь на кожне питання  
з нової сторінки. В кінці реферату обов’язковий перелік використаних 

джерел. 
 

 

Амбарцумян Д. 
1.Вертикальні та горизонтальні комунікації 

2.Вимоги до сходів у громадських будівлях (ДБН) 
3.Особливості проєктування  дитячих музичних шкіл. 

 

Барінова В. 
1.Вимоги до сан/вузлів для маломобільних груп населення. 

2.Вимоги до ліфтів у громадських будівлях (ДБН) 
3.Особливості спортивних залів загального типу. 

 

Бермас А. 
1.Схеми групування приміщень. 

2.Падуси .Вимоги до проєктування(ДБН) 
3.Особливості проекування тамбурів в громадських будівлях 

 

Бреус М. 
1.Вимоги до проєктування сан/вузлів в ресторанах та кафе 

2.Вимоги до  ескалаторів. Особливості проектування. 
3.Розрахунок місць для відвідувачів ресторанів(ДБН) 

 

Бібіченко Р. 
1.Вимоги до проєктування тамбурів у громадських будівлях 

(схеми). 
2.Патерностер 

3.Вимоги до проєктування офісних приміщень у житлових будівлях 
 



Бондаренко Н. 

1.Особливості проєктування ліфтових холів у громадських будівлях 
(схеми розташування ліфтів) 

2.Групи приміщень у громадських будівлях. 
3.Містобудівні вимоги до розташування торгівельних центрів. 

 

Боцман А. 
1Горизонтальні комунікації у громадських будівлях. 

2Готелі-5 зірок. 
3.Особливості проектування горно-лижної бази. 

 

Гнатуша К. 
1.Горизонтальні комунікації .Визначення –«головний коридор» 
2.Параметри шляхів руху для маломобільних груп населення. 

(схеми коридорів) 
3.Особливості проектування автомагазинів. 

 

Голосна К. 
1.Схеми сан/вузлів у громадських будівлях. 
2.Що таке-«умовна висота будівлі». ДБН. 

(схеми) 
3.Розрахунок глядацьких місць у залі. Вимоги до розташування глядачів 

маломобільних груп. 
 

Голосний В. 
1.Містобудівни вимоги до розташування дошкільних закладів (ДБН) 

2.Наведіть основні типи дошкільних навчальних закладів. 
3.Вимоги до природнього освітлення та інженерного обладнання приміщень 

дошкільних навчальних закладів. 
 

Дмітрієвцева О. 
1Містобудівні вимоги до розташування ділянки спортивних залів. 

2.Фунціональна схема зв’язку приміщень спортзалу  
3.Розрахунок вестибюлю спортзалу. 

 



Катрич А. 
1.Містобудівні схеми розташування будівель  залізничних вокзалів. 

2.Які основні різновиди вокзалів виділяють за взаємним розташування 
пасажирської будівлі, пасажирських платформ та залізничних колій. 

(схеми) 
3.Які приміщення входять до складу медичного пункту. 

 

Кочмар Н. 
1Наведіть класифікацію автовокзалів(пасажирських автостанцій)залежно від 

їх розташування по відношенню до міських магістральних вулиць 
2.Основні вимоги до розміщення диспетчерської, кімнати  для водіїв, кімнати 

для дикторів оповіщення. 
3.Які зони входять до складу пасажирських приміщень автовокзалів. 

 

Клим У. 
1.Мотелі.Особливості проектування . 

2.Вимоги розміщення готелів у місті та на ділянці. 
3.Основні архітектурно-композиційні схеми готелів. 

 

Клічникова О. 
1.Вимоги до освітлення громадських будівель коридорного типу 

2.Пандуси .Особливості проєктування . 
3.Наведіть вимоги до до складу касового  вузла банків(ДБН) 

 

Мокрякова О. 
1Схеми розташування товару у торгівельних залах нехарчових підприємств 

2.Містобудівни умови розташування торгівельних підприємств.  
Вимоги до ділянки.(зони ділянки) 

3.Вимоги до сходів громадських будівель. ДБН. 
 

Нечепуренко Б. 
1.Ескалатори .Типи розташування .(схеми) 

2Основні групи громадських будівель. 
3.Рішення вестибюлю(схеми) 

 



Очередна О. 
1Вертикальні комунікації громадських будівель. 

Типи ліфтів. 
2.Сан/вузли для маломобільних груп людей у громадських будівлях. 

3.Вимоги до приміщення групи у дошкільних закладах. 
 

Полякова А. 
1.Тамбури у громадських будівлях (схеми) 

2.Переваги торгівельно-розважальних центрів над окремо розташованими 
підприємствами торгівлі. 

3.Основні вимоги при проєктуванні автостоянок ТРЦ. 
 

Рогов Д. 
1.Класифікация готелів. 

2.Вимоги до 2-містного номеру  3-*готелю . 
3.Вимоги до благоустрою ділянки готелю. 

 

Рогов М. 
1.Вимоги до сходів у громадських будівлях. ДБН. 

2.Вимоги проєктування до сан/вузлів для маломобільних груп у громадських 
будівлях(намалювати схему сан/вузла з розмірами)ДБН 

3.Вимоги до природного освітлення коридорів громадських будівель. 
(схеми) 

 

Рудський М. 
1.Вимоги до ділянки дошкільних закладів. 

(перелік та вимоги до майданчиків та споруд ділянки дитячого закладу) 
2.Вимоги до спального приміщення дит.садка. 

3.Класифікація дошкільних закладів. 
(за кількістю дітей) 

 

Скарлат О. 
1.Горизонтальні та вертикальні комунікації громадських будівель. 

2.Класифікация коридорів громадських будівель.. Ознаки головного 
коридору 

3.Пандуси. 



Суханюк А. 
1.Вимоги до ділянки ресторанів. 

2.Приміщення ресторанів (для відвідувачів, виробничі приміщення, 
адміністративно-побутові ,технічні приміщення) 

3.Розрахунок місць відвідувачів ресторану. Вимоги в обідній залі для 
маломобільних груп відвідувачів. 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 



ЛЕКЦІЯ 

МУЗЕІ ТА ВИСТАВКИ 

 
ДБН В.2.2.-16-2005 «КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЕВІ 

ЗАКЛАДИ» 

 

Музеі -(від грецької) museion  

1)сховище скарбів 

2)предметів чудесних та дивних 

3)святилища 

4)храм муз на честь мистецтв 

Приклад:  Рембрандт ,який збирав різні дивовижні та цікаві речі 

(демонстрація на кінопроекторі) 

 
 



 
 

В сучасному світі музеї –це просвітницькі центри ,масове 

загальнодоступне джерело інформації про духовну і матеріальну культуру, а 

також науково-дослідницький центр. 

 

Типологія сучасних музеїв 

За обсягом приміщень: 

 - великі (80-300 тис кв.м) 

- середні(30-80 тис кв.м) 

-малі (до 30 тис кв.м) 

Типологія музеїв за їх призначенням: 

- художні  

- історичні 

- етнографічні 

- меморіальні 



- науково-технічні 

- природні 

- ботанічні та зоологічні сади 

- великі національні парки  

- музеї — пам’ятки архітектури 

Приклади: Аккерманська  фортеця ,парк Тайган, музей ВОВ в Києві, 

Версаль, музей архітектури та побуту у Львові, Асканія-Нова (демонстрація 

на кінопроекторі) 

 
Аккерманська  фортеця 



 
парк Тайган 

 
музей ВОВ в Києві 



 
Версаль 

 
музей архітектури та побуту у Львові 



 
Асканія-Нова 

Принципи побудови ,які враховують призначення музею зовсім різні 

(курган Слави, ботанічний сад ) 

Місце для розміщення музею вибирається з урахуванням фактора 

доступності та високого відвідування музею 

 

Містобудівні вимоги 

Розміщення музею –одно з найбільш відповідальних та складних 

містобудівельних завдань. 

Де ми розташовуємо об’єкти? 

Наприклад: краєзнавчі ,музеї побуту ,науково-дослідницькі? 

Прийоми розташування музеїв у природньому або містобудівному 

середовищі:  

-вільне (острівне) розташування музею на відкритій ділянці.  



Переваги такого розташування :круговій огляд будівлі з різних точок 

зору. (Історичний музей в Києві, військовий музей у Харкові. Історичні 

комплекси типу Вавеля у Кракові) 

- розміщення музею в зоні центральної вулиці або площі (Дніпро – 

діорама ВОВ, Амстердам-площа чотирьох музеїв ) 

-розміщення музею в складі культурного центра міста. (наш Миколаїв 

та всі міста Європи та інше)В цьому випадку структура музейного об’єкту 

підпорядкована містобудівному ансамблю. 

Вимоги до ділянки музею. 

Ділянка музею поділяється на такі зони: 

1) Вхідна-для для адаптації відвідувачів та збору екскурсій). 

2) Експозиційна-продовження постійної експозиції особливо історичних, 

науково-технічних(військова техніка, кам’яні споруди ,архітектурні деталі) 

3) Рекреаційна-місце відпочинку відвідувачів, може бути об’єднана з 

вхідною, або з експозиційною зоною.  

4) Господарська-включає необхідні , господарські та інженерні споруди 

поза музеєм (гаражі, сховища, трансформаторні то що)Господарську зону 

бажано розміщувати з боку від-правки та прийому експозиції. 

Площа забудови становить 20-30% від площі ділянки (схема), Відкрита 

експозиція 10-15% Озеленення-30-40% Господарський двір 5-10% загальної 

площі ділянки. (демонстрація на кінопроекторі)  

Композиційне та планувальне рішення Сучасні музеї вміщують в собі 

такі функції:-виставки   

-зберігання експонатів 

-освітня 

-виховна 

-масово-просвітня 

-клубна  

-науково-дослідницька 



Все це впливає на внутрішню структуру музею. Зберігання експонатів та 

обслуговування відвідувачів становіть основу діяльності музеїв. При 

проектуванні музеїв слід передбачити максимальне роз*єднання маршруту 

відвідувачів і шляхів переміщення до експонатів.   Збільшення музейних 

фондів на рік становить у середньому 3-4%,це означає, що через 25-30 років 

фонди подвоюються. Музеї повинні мати спеціальні приміщення для 

зберігання фондів з окремих видів експонатів, резервні площі для 

поповнення колекції ,приміщення для зберігання наукового архіву. 

Можливість оновлення експозиції. Планувальна система музею 

найрозповсюджена : 

- анфіладна  

- кільцева  

- безкоридорна атріумна 

- зальна 

- амфіладно-кільцева 

(демонстрація на кінопроекторі)  

 

 



 

 
 

Групи обов’язкових приміщень 

1)обслуговування відвідувачів(вестибюль, гардероб, інформаційно-

довідковий центр, туалети, приміщення відпочинку, кімнати 

екскурсоводів,дитяча ігрова кімната) 

2)культурно-пропагандистського призначення ( бібліотеки , лекційні 

зали, зали  виставок) 

3)постійна експозиція(експозиційні зали) 

4)адміністративно-господарськи приміщення(кабінети, конференц-зали, 

лабораторії, реставраційні майстерні, фондосховища, приміщення технічного 

устаткування) 

Музеї займаються культурно-просвітницькою роботою. 



 -організація виставок (як пересувних ,так із фондів музею)Наприклад: 

картина Рембрандта «Вітер» музей Чарторижських, Краків. Лувр виставка 

картин Вемеера.  

-проведення лекцій 

-конференцій 

-зустрічей 

-бесід 

-показ кінофільмів 

-робота гуртків 

Все це потребує необхідність проектування у складі музею кінолекторія 

та приміщень для гуртків. 

У музеях з експозиційною площею до 200 кв.м  передбачається зона 

універсального користування (в межах даної площі)  

-1500кв.м експозиція-проектуємо зал на 100 місць та одне приміщення 

для гуртків. 

- 2500кв.м експозиція –проектуємо зал на 200 місць та одне приміщення 

для гуртків. 

-до 5000кв.м експозиція- проектуємо кінозал на 200 місць та малий зал 

засідань45-60кв.м ,приміщення для гуртків, згідно завдання на проектування. 

Виставкові зали, кінолекційні зали розташовують біля вестибюлю. А 

також можливістю їх автономного використання. 

Розподіл площі приміщень 

Приблизно таке співвідношення: 

-експозиція 45-55%  

-фондосховище20-25% 

-допоміжні та обслуговуючі 25-35% 

Приміщення музею . 

Характеристика важливих приміщень 

- Вестибюль 

Функції: 



- -місце збору відвідувачів та екскурсійних груп 

-  -інформаційне обслуговування 

- -відпочинок 

- -продаж квитків, сувенірів, буклетів 

-  можливе проведення короткочасних виставок 

-  -гардероб 

(демонстрація на кінопроекторі) 

У вестибюлі починається та закінчується маршрут огляду. 

- Зали музею: основна вимога- організація наскрізного маршруту, 

можливість зміни експозиції, включення спеціальних зон відпочинку, зв’язок 

залів з фондами  музею та майстернями.  

В багатоповерхових музеях доцільна організація маршруту з гори до 

низу, зліва –направо. Доставка експонатів за допомогою вантажних  ліфтів. 

Сховища, лекційні зали, різні обслуговуючи приміщення розташовують на 

нижніх поверхах. 

- Фондосховища - площа складає одну третину від експозиційної площі. 

В експозиційних залах розміщується всього 20% фонду музею. 

- Значні площі відводять: 

-  –лабораторіям,  

- реставраційним приміщенням з майстернями 

-  -приміщенням підготовки експонатів для довготривалого зберігання 

- -приміщенням технічного обладнання 

- реставраційні майстерні обладнуються рентгенівським кабінетом, 

лабораторіями люмінісцентного аналізу, хімічною лабораторією, 

дезінфекційною камерою.  

Останніми роками розробляють окремо від музеїв фонди, обладнані 

крупними лабораторіями та майстернями. Об’єднані фондосховища 

займаються реставрацією та науково-дослідною  роботою, тим самим 

звільняючи місце для експозиції музею, рекреаційних зон, площу для 

освітньої роботи. 



При групі службових приміщень передбачають окремий вхід 

-гардероб  

-їдальня персоналу 

-душові 

-роздягальні з сан/вузлом  

 

Особливості проектування деяких музеїв 

 

Художні музеї - природнє освітлення. Отвори вікон виходять на північ. 

Площа залів  мінімальна 50-60 кв.м. Висота залів 4-5 метрів, великих залів 6-

8 метрів.  

Музеї-панорами-панорама потребує проектування спеціального 

круглого залу. В центрі передбачається кільцевий майданчик. До нього 

ведуть сходи з нижнього поверху. Улаштовують підвісну стелю .Стеля 

повинна бути затемненою порівняно з світлим простором стін. (Дніпро –

діорама ВОВ, Севастополь-панорама Рубо)  (демонстрація на кінопроекторі) 

 
Дніпро –діорама ВОВ 



 
Севастополь-панорама Рубо 

 

Функціональна схема музею  (демонстрація на кінопроекторі) 

 

Мікроклімат музеїв 

 

Єдиний температурно -вологістний режим. 

Згідно технологічних норм   влітку 18-22 С взимку 18-24С 

Відносна вологість 55-%(+5%-5%) 

При порушенні цих вимог експонати псуються: 

-біологічно(мурашки, грибки) 

 -хімічно(корозія металу, змінення структури матеріалу, вицвітання фарб, 

запотівання скла) 

 Так  при підвищенні вологості 

-срібло  тьмяніє,  

-бавовна, льон вицвітають 

-скло вищелачивається (стає крихким , мутним  розшаровується) 



-у геологічних музеях пирити заліза перетворюються на сульфат заліза(сіль) 

та сірчану  кислоту. 

-шкіра, деревина, пергамент, тканини всмоктують вологу ,розбухають. При 

низької вологості втрачають форму, вкриваються тріщинами. 

Щоб цього не сталося в музеях встановлюють промислове кліматичне 

обладнання .Воно складається з двох блоків. Основний блок працює в 

екстремальних умовах .Малий блок-додатковий. Обладнання повинно 

працювати десятиріччами без зупинки. 

 

Огляд музеїв світу 

Лувр (Париж), Цвінгер (Дрезден),музей в Абу-Дабі Сучасний музей 

«Лувр» в Абу-Дабі. Архітектор Жан Нувель.  

Рік будівництва 2017.Роки проектування 2007-2009. 

Унікальний купол-8 металевих шарів загальною товщиною біля 7 

метрів. Купол має чотири опори ,пропускає промені світла. Діаметр купола 

180 метрів. Вага купола(усіх його шарів)7500 тон.  7850 отворів у куполі для 

утворення ефекту сонячного дощу. 

Загальна площа музею 64 тис кв. метрів Мультімедійна композиція:в 

одному місці експонати однієї епохи. Наприклад: середні віки. Є європейські 

картини, мексиканські  боги, індійськи статуетки ,обладунки японських 

самураїв. 

Ціна об’єкта-651 млн дол. 

Платня за бренд «Лувр» у назві 615 млн дол. 

 300 експонатів надали провідні музеї світу. В музеї є макет вежі 

Татліна!!! Інтернаціоналу, яку архітектор спроектував в 1919році   

(демонстрація на кінопроекторі) 





 
Лувр (Париж) 

 



 



 
Цвінгер (Дрезден) 

 

 



  



 
Сучасний музей «Лувр» в Абу-Дабі. 

 

ВИСТАВКИ 

Основні функції 

1) показ досягнень 

2)обмін інформацією 

3)обмін досвідом 

За складом  учасників виставки бувають: 

-всесвітні 

-міжнародні(декілька країн) 

-окремих країн(вся Україна) 

-обласні 

-міські 

-місцеві 

Історична довідка. Перша всесвітня виставка-Лондон 1851рік. 

Гайд-парк. Кришталевий Палац. Архітектор Пакстон .Будівля :довжина 

564 м, висота 33 метри. Площа будівлі від 80 тис до 90 тис кв. метрів.  Стиль 

будівлі –вікторіанський. Будівельникі -Льюс Кубіт та Чарльз Кубіт. Будівля 

була знищена при пожежі в 1936 році. 



Всесвітня виставка в Парижі –Ейфелева вежа 1889 рік. Висота більш ніж 

330 метрів. 

(демонстрація на кінопроекторі) 

 

 
Ейфелева вежа 



Виставки можуть бути 

1) тимчасові+універсальні 

2) постійні +тимчасові 

3) стаціонарні +пересувні 

Виставкові комплекси являють собою багатофункціональні архітектурно 

організовані простори. 

На відміну від музеїв демонстрація експозицій (особливо великих 

міжнародних виставок)супроводжується організацією відпочинку 

відвідувачів для яких влаштовують різні атракціони, ярмарки, розваги, 

передбачають ресторани, кафе, кіноконцертні зали 

Для створення всесвітніх виставок долучаються видатні архітектори 

світу .Завдяки цьому міжнародні виставки стають експерементальною 

перевіркою урбаністичних рішень, нових прийомів та рішень в архітектурі. 

Використання нових ідей та матеріалів. 

Приклад: Астана. Казахстан .11 вересня 2017 року. Тривала три місяці. 

ЕКСПО-2017. 115 країн. Кожна презентувала свій павільон. 

Україна презентувала на виставці понад 100 проектів у сфері 

відновлювальній енергії.(біомаси-альтернативне паливо, сонячна енергія, 

міні-макро ГЕС) 

 

Вимоги до генплану 

Генплан виставочної території підпорядковується тематиці самої 

виставки . 

(Будівництво, військова техніка, рослини ) 

Планувальні прийоми композиції генплану: 

- регулярний(вулиці) 

- радіально-кільцевий 

- концентричний (спираль) 

- вільний 

- змішаний 



Схеми генпланів: 

Будівлі виставочні 

Централізовані 

-переваги:  

компактність плану 

функціонально-вільний простір 

сприяття відвідувачами композиції в цілому 

Децентралізовані 

-переваги: 

блоковані будівлі  

компактне розміщення  блоків 

вільне розміщення блоків 

відкриті простори та перехід включаються у композицію 

У виставочних експозиціях застосовують динамічні засоби показу: 

телеекрани, поліекрани, діафільми з текстом, звуковий супровід експозиції , 

кінофільми  

Наприклад: виставкова   будівля в історичній частині Києва .володар 

Пінчук. 

 
 



 
Пінчук Арт центр (Київ) 

 

Велике значення надається відкритій експозиції великогабаритних 

експонатів(машин, частин будівель)Також є відкриті постійно діючі 

виставки. 

На виставці передбачаються водойми, фонтани, озеленення. 

Розраховуються місця для паркування учасників та відвідувачів. 

Приклад постійно діючих  виставок :Мілан, Київ-ВДНГ, Кекенхоф 

(демонстрація на кінопроекторі) 



 
 



Кекенхоф 

 

 



 
Київ-ВДНГ 

 
Виставковий центр (Мілан) 

Проект виставкового павільйону Київ «Експоцентр». Архітектор 

Горбань. Конструктор  Кондра .Загальна площа 10000кв. метрів . 

Три варіанти 

1) арочні ферми 105-147 метрів 



2) вантова конструкція-70 метрів прольот 

3) п’ять блоків 84-144 метрів 

«Музейний Оскар» 2020року.Галерея в Норвегії. Розташована  в музеї та 

парку Кістефос (рік заснування 1996 Крістеном Свеасом). Це одночасно міст, 

скульптура. Галерея перекинута через річку Рандсельва. Має площу 

1000кв.метрів. Проектувальник Данія ,фірмаBIG .Матеріал-алюміній . 

(демонстрація на кінопроекторі) 

 



 

 

Галерея в Норвегії 


