
Тема уроку 20, 21 Оптимізація об'ємно-планувальних рішень 
Мета: оволодіти знання щодо оптимізації об'ємно-планувальних рішень 

Хід роботи 

Оптимізація - це вибір, тобто те, чим постійно доводиться займатися в 

повсякденному житті. Терміном "оптимізація" в літературі позначають процес або 

послідовність операцій, що дозволяє отримати уточнене рішення. Рішення 

виявляються найбільш точними, якщо вони будуть підкріплені кількісними, 

математичними і графоаналітичними розрахунками. 

Методи оптимізації архітектурно-містобудівних рішень враховують 

економічні, композиційні, екологічні та функціональні якості архітектурного 

середовища, включаючи конструктивні особливості, а також системні, регіональні, 

національні та інші прояви з точки зору середовищного підходу. 

Послідовна оптимізація на всіх стадіях проектування, обумовлює 

необхідність переходу, поряд з відбором найкращих з наявних варіантів, до 

цілеспрямованого виявлення оптимальних рішень, що приймаються. 

Вихідними позиціями оптимізації архітектурно-містобудівних рішень 

розвитку міста є: 

✓ тенденції та прогноз соціально-економічного розвитку міста – розвиток 

містоутворюючої бази і, відповідно, чисельності населення в залежності від 

розподілу капіталовкладень у різні сфери міста; 

✓ ресурсний потенціал території - придатність території для того чи іншого 

виду містобудівного освоєння. Визначається в результаті комплексної оцінки 

міських територій та зонування за ступенем можливого освоєння; 

✓ принципи раціонального розміщення елементів залежно від характеру 

формованих процесів. Розміщення населення та об'єктів тяжіння є підставою 

для визначення інтенсивності зв'язків між елементами міста. 

Особливості ці визначаються дією основних чинників: 

✓ економічних – обумовлюються роллю міста в економічній структурі регіону, 

країни; внутрішніми економічними ресурсами; інтенсивністю темпів 

розвитку містоутворюючого бази міста; 

✓ соціально-демографічних – визначаються величиною, темпами зростання, 

концентрацією, статевовіковою структурою і складом всіх груп населення; 

✓ природно-ресурсного потенціалу території – складається з природних 

ресурсів, сформованих господарським та містобудівним використанням 

території, характером і станом планування і забудови, загальною 

освоєнністю території, минулими капіталовкладеннями в забудову, 

інженерними мережами, благоустроєм; 

✓ архітектурно-планувальних – сформованих структурою плану і 

містобудівною композицією; розміщення основних елементів, які 

визначають структуру функціональних і композиційних зв'язків 

 

 

 

 

 



Тема уроку 22 Оптимізація об'ємно-планувальних рішень 

Мета: оволодіти знання щодо оптимізації об'ємно-планувальних рішень 

Хід роботи 

Опрацювати перспективи застосування новітніх технологій в 

енергозбереженні з використанням енергоресурсів. 
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