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Опис дисципліни
Дисципліна «Основи містобудування» покликана ознайомити студентів з основами
містобудівного проектування та місцем ландшафтного планування в його структурі. Дана дисципліна
повинна сформувати у майбутніх фахівців містобудівну свідомість та впровадити системне мислення
при розв’язанні рішень наукових та практичних завдань ландшафтної архітектури. Дана дисципліна
відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента.
Зміст дисципліни направлений на формування наступних знань та умінь:
 знати основні положення і правила в містобудуванні;
 виконувати транспортні розв’язки в місті і їх ландшафтне оформлення;
 відрізняти рекреаційні зони від санітарно-захисних зон в місті і на основі цього приймати
грамотні дизайнерські рішення ландшафтних композицій;
 розвинути практичні навики виконання проектів із всіма необхідними рисунками,
написанням шрифтів, а також уміння грамотно розміщувати/компонувати їх у форматі.
Однорідність аудиторії не важлива.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

1/1

1. Містобудування і
містобудівне проектування.
Структура і об'єкти
містобудівної діяльності.
Основні поняття i терміни
містобудівної теорії.

ознайомитися з значенням дисципліни, витоки
містобудівних теорій та їх розвиток

Тести,
питання

1/1

2. Містобудування сьогодні і
завтра.

ознайомитися з основами проектування нових міст,
реконструкція міста, розселення в майбутньому.
майбутнє міст.

Тести,
питання

1/1

3. Містобудування України.

знати давні міста на території України,
містобудування Київської Русі і Галицько
Волинського князівства, містобудування в ХVІІ - ХІХ

Тести,
питання

1

ст. містобудування в ХХ ст. нові міста України.
1/1

4. Розселення. основні
поняття.

знати види і форми розселення, планувальнотранспортний каркас території, міське населення,
класифікація поселень.

Тести,
питання

2/1

5. Місто. поняття і ознаки.

знати процеси концентрації та інтеграції,
динамічність, суперечливість, еволюційність,
образність та символічність.

Тести,
питання

2/1

6. Планувальна організація
міста.

знати функціональне зонування території,
планувальну структуру, форми розвитку плану
міста.

Тести,
питання

2/1

7. Система громадських
центрів.

мати поняття загальноміського центру його
формування та структуризація, просторові моделі,
властивості просторової структури, спеціалізовані
міські центри.

Тести,
питання

2/1

8. Сельбищна територія міста.

знати принципи формування системи
обслуговування, житлову забудову, планувальну
структуру житлового району, планувальну структуру
житлового кварталу, систему об’єктів
обслуговування, озеленення і облаштування
території, транспортна і пішохідна мережа, гаражі і
автостоянки, просторову композицію житлових
утворень.

Тести,
питання

2/1

9. Виробнича територія міста.

знати загальні вимоги, планувальну структуру,
містобудівні категорії промислових районів,
функціональне зонування території, комунальноскладська зона.

Тести,
питання

2/1

10. Приміська зона міста.

знати основні функції приміської зони, території
відпочинку, лісопарковий пояс, транспортне
обслуговування, зовнішній пояс, сміттєзвалища.

Тести,
питання

2/1

11. Транспорт у місті.

мати поняття про транспортні мережі і міське
розселення, міську транспортну систему, мережу
громадського транспорту, види міського
пасажирського транспорту, класифікація міських
вулиць і доріг, мережі магістральних вулиць,
зовнішні транспортні зв’язки, гаражі і стоянки,
транспорт і вимоги екології.

Тести,
питання

2/1

12. Пішохідний рух у місті.

мати поняття про просторову організацію її види та
параметри, транспортна та пішохідна цінність
території.

Тести,
питання

2/2

13. Міський ландшафт.

знати складові і компоненти міського ландшафту,
композиційну побудову, просторово-пішохідний
каркас.

2/2

14. Архітектурний образ міста.

мати загальні поняття про природний простір,
розпланування території, сучасне формування,

РКР
1 год.

КПІЗ 1 год
2

історико-культурна спадщина міста, загальна
концепція та визначення об’єкта, передумови
охорони, методи охорони, нові форми в
історичному середовищі, історико-культурна
спадщина міста в умовах ринку.
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генеральних планів сільських населених пунктів: [Текст]/ Мінрегіонбуд України. – К.: 2009.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-12) – питання, тести

30

Модуль 2 (теми 1-14) – ректорська контрольна робота

40

Модуль 3 (теми 1-14) – КПІЗ

30

3

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

