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Анотація 

В результаті дослідів встановлено, що на функціональне зонування впливають такі фактори, як об’ємно-

планувальні та архітектурно-конструктивні рішення, функціональні процеси, призначення будівлі, просторова 

організація споруди, а також кількості людей, які беруть участь у тому чи іншому процесі, розмірів та 

кількості необхідного обладнання. 

Ключові слова: функціональне зонування, об’ємно-планувальні рішення, громадські будівлі 

 

Abstract 

As a result of experiments we're found that on the functional zoning is influenced by such factors: space planning 

and architectural designs functional processes, the purpose of building, the spatial organization of buildings and the 

number of people who involved in a particular process, size and the number of necessary equipment. 
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Вступ 

Громадські будівлі формують важливе середовище для різних видів суспільної діяльності людини. 

Нові види діяльності, які поступово розвиваються, зумовили потребу у появі відповідних 

громадських просторів, будівель, споруд. Відродження духовності суспільства відобразилося у 

масовому будівництві культових споруд. Збільшення популярності на автомобілізацію, потребує 

будівництва автостоянок та гаражів. Також підвищились вимоги до комфорту мало мобільних груп 

населення. 

Метою роботи було дослідити функціональне зонування, об’ємно-планувальні рішення та 

фактори, що впливають на особливості проектування громадських будівель. 

 

Результати дослідження 

Громадські будівлі і споруди будують для багатьох різних функціональних процесів, кожному з 

яких є властиві свої внутрішні особливості, які випливають з характеру дії, а також кількості людей, 

які беруть участь у тому чи іншому процесі, розмірів та кількості необхідного обладнання. Усе це 

безпосередньо впливає на просторову організацію споруди та визначення її габаритів. 

Найважливішим критерієм для класифікації споруди чи будівлі є її функціональне призначення, 

яке здійснюється відповідно до чинних нормативних документів [2] [3]. 

Наступним критерієм класифікації громадської споруди є її місткість, яка визначається 

пропускною здатністю. Для однієї людини у різних функціональних процесах необхідна різна 

кількість площі, приблизні норми якої наведено у табл. 1 

Усереднені норми площ, необхідні для однієї людини у ріхних функціональних процесах 

Таблиця 1 
Функціональний процес Норми площі 

Для публіки, яка сидить (глядацькі зали, конференц-зали) 0,6-0,85 м2 

Для публіки, яка вільно рухається (фойє, кулуари) 1-1,5 м2 

Для публіки яка скупчено рухається (сходи, проходи) 0,5-0,6 м2 

Для публіки, яка сидить за столами (заклади харчування, читальні зали) 1-1,5 м2 

Для письмових занять (класи, аудиторії) 1,15-1,5 м2 

Для конторських і проектних робіт 3,25-5 м2 

Для лікарняних палат 6,5-7,5 м2 

 

Ще одним критерієм класифікації громадських споруд є капітальність, її проводять за класами 

експлуатаційних вимог, які забезпечують нормальну експлуатацію об’єкта протягом усього терміну 

його служби. Визначаються окремо для житлових, громадських і промислових споруд, нормами площ 

та особливостями планувальних схем, якістю зовнішніх та внутрішніх оздоблювальних робіт. Вимоги 



довговічності та вогнетривкості основних конструктивних елементів, які залежать від використаних 

матеріалів та захищають конструкції споруд від фізичного, хімічного, біологічного впливу. 

Як правило, функціональні процеси, які відбуваються у громадських будівлях і спорудах, є доволі 

складними. Вони можуть формуватися х кількох паралельних процесів або зливатися у єдину 

послідовну дію. Тому під час проектування необхідно різні функціональні процеси звести до певної 

системи, яка і стане основою для планувальної організації будівлі чи споруди. 

Зонування споруди для розміщення окремих груп приміщень повинно проводитись на основі 

єдиної спільної ідеї функціональної організації споруди і архітектурного прийому композиції. 

Зонування і розташування окремих груп може проводитися у системі єдиного корпусу або за 

корпусами єдиного архітектурного комплексу. Використання принципу функціонального зонування у 

плануванні громадських споруд вносить функціональну і архітектурну зрозумілість у структуру 

плану і конструктивну схему кожної зони.  

В зв’язку з розробкою бакалаврської дипломної роботи, функціональне зонування, об’ємно 

планувальні рішення та інші фактори розглянемо на прикладі проектування вищих навчальних 

закладів. 

У будинках навчальних закладів в залежності від типу  навчального закладу передбачаються  такі  

функціональні  групи  приміщень: 

     - навчальні кабінети, лабораторії та аудиторії; 

     - зали креслення; 

     - навчально-виробничі; 

     - навчально-наукові; 

     - фізкультурно-спортивні; 

     - бiблiотека; 

     - клубно-видовищнi; 

     - громадського харчування; 

     - медичного обслуговування; 

     - адмiнiстративно-службовi; 

     - допомiжнi та пiдсобнi (вестибюль, гардероби, рекреацiї,  санвузли, комори та iн.). 

     Крiм основних груп примiщень, у функцiональну структуру навчального закладу можуть бути 

включенi iншi примiщення згiдно з технологiчними вимогами. 

     При будiвицтвi нових та модернiзацiї iснуючих навчальних  закладiв в забудовi, яка 

сформувалася, склад примiщень може бути встановлений iз врахуванням часткового використання 

вiдповiдних  примiщень iнших закладiв за погодженням iз службами державного  санiтарного 

нагляду. Структура мiжшкiльних навчально-виробничих комбінатів встановлюється завданням на 

проектування. 

Входи в навчальнi примiщення слiд передбачати з боку переднiх столiв чи парт. Кiлькiсть 

навчальних примiщень  iз  входами  з боку заднiх столiв чи парт не повинна перевищувати 50%. 

Примiщення професiйних навчальних закладiв слiд  групувати з видiленням навчального, 

громадсько-побутового та навчально-виробничого корпусiв. Допускається розмiщення навчальних та  

громадськопобутових примiщень в одному будинку з видiленням  навчально-виробничих майстерень 

в iзольовану секцiю, прибудований блок або  вiдокремлений корпус при дотриманнi навчально-

технологiчних та  санiтарно-гiгiєнiчних вимог. Допускається проектування гуртожиткiв в спiльному 

об'ємi з будинками навчальних  закладiв  при  дотриманнi  протипожежних  вимог. 

 В навчальних примiщеннях з постiйним  перебуванням  людей, окрiм необхiдних систем 

вентиляцiї, слiд передбачати наскрiзне  або кутове провiтрювання примiщень (в тому числi через 

рекреацiї, коридор або сумiжне примiщення). 

     Вiкна повиннi бути обладнанi пристроями механiчного вiдчинення фрамуг чи кватирками на 

доступнiй для вiдчинення висотi. 

Навчальнi примiщення належить iзолювати вiд примiщень,  де є джерела розповсюдження  шуму  

(майстернi,  фiзкультурно-спортивнi зали тощо) i запахiв (їдальнi i т.п.). 

     Навчальнi корпуси вищих навчальних закладiв та iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї слiд 

передбачати висотою вiд рiвня землi, визначеною бiля входу в будинок, до пiдлоги останнього 

поверху не  бiльше 26,5 м. 

Площi навчальних примiщень визначаються  за  розрахунком, виходячи з призначення примiщень, 

наповнюваностi  груп  при  рiзних видах навчальних занять та питомих показникiв  розрахункової  

площi на одного учня. 

     Наповнюванiсть навчальних груп (пiдгруп) визначається  завданням на проектування в 

залежностi вiд видiв навчальних занять,  форм i методiв навчання. 



Зали дипломного проектування в вищих навчальних  закладах повиннi розраховуватись на 

одночасне обслуговування 50%, а для спецiальностей живопис, скульптура, архiтектура, дизайн - 

100% дипломикiв. Зали дипломного проектування слiд проектувати не бiльше  нiж на 50 мiсць, для 

спецiальностей живопис,  скульптура,  архiтектура, дизайн - не бiльше 12 мiсць. 

 Архiви для зберiгання курсових та дипломних проектiв слiд передбачати площею не менше 18 м, 

у вищих навчальних закладах  архiтектурного та художнього профiлю - 36 м. 

Лабораторiї i кабiнети технiчного та спецiального циклу з великогабаритним  обладнанням  у  

професiйних  навчальних  закладах допускається розташовувати в блоцi навчально-виробничих 

майстерень [4]. 

 

Висновки 

Завдання функціонального зонування розв’язують певним поділом приміщень, що формують 

композицію плану громадської споруди. Композиція плану громадської споруди повинна мати чітку 

організацію. Її основу становлять ядро головних приміщень і структурні вузли, які формуються з 

вестибюльної групи, а також вертикальних та горизонтальних комунікацій, навколо яких групуються 

другорядні приміщення. План споруди – найвідповідальніша частина проекту. Від якості плану 

залежать утилітарні переваги споруди, зручність життя, праці і відпочинку, а також раціональність 

будівельних конструкцій, економічність будівництва та експлуатації. Експлуатаційні якості споруди 

значною мірою визначаються відповідністю плану функціональному призначенню і техніко-

економічній доцільності. Планування споруди повинно відповідати вимогам протипожежної безпеки. 

Також планування споруди повинно знаходитися у взаємозв’язку з прийнятою у проекті системою 

несучих, огороджувальних та ізолювальних конструкцій. 
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