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Опис дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти знань щодо
основ містобудування, розпланування території і використання земель населених пунктів.
В системі підготовлення фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» ця
дисципліна дає можливість одержати знання про основні завдання і шляхи розпланування
і реконструкції населених пунктів, навики в розробленні проектів розпланування та
забудови житлової і виробничої зон, а також в користуванні нормативною і методичною
літературою щодо розроблення містобудівної документації.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Вступ. Короткі історичні
відомості планування
територій населених
пунктів.

засвоїти суть, мету, предмет та історію планування
територій населених пунктів.

Тести,
питання

2/4

2. Містобудівні теорії ХХ
ст.

засвоїти суть сучасних містобудівних теорій.

Тести,
питання

2/2

3. Територіальні потреби
міста.

оволодіти навиками планування територіальних
потреб міста.

Тести,
питання

2/4

4. Функціональнопланувальна організація
поселень в Україні.

оволодіти навиками планування функціональних
територій населених пунктів.

Тести,
питання

4/4

5. Планувальна структура
сучасного міста.

оволодіти навиками планування структури
сучасного міста.

Тести,
питання
1

2/2

6. Урбанізація та її вплив
на містобудівні процеси.

вивчити сутність урбанізації та її вплив на
містобудівні процеси.

Тести,
питання

2/4

7. Загальні поняття, види і
завдання районного
планування.

оволодіти навиками роботи у сфері районного
планування розвитку територій населених пунктів.

Модуль
2 год.

2/4

8. Вуличні мережі.

оволодіти навиками проектування вуличних мереж.

Тести,
питання

2/4

9. Благоустрій міст.

оволодіти навиками проектування благоустрою
міських територій.

Тести,
питання

2/2

10. Інженерна підготовка
міських територій.

засвоїти суть інженерної підготовки міських
територій.

Тести,
питання

2/4

11. Інженерна підготовка в
складних містобудівних
умовах.

засвоїти методи та види інженерної підготовки в
складних містобудівних умовах.

2/2

12. Містобудування в
системі місцевого
самоврядування в Україні.

оволодіти навиками роботи з містобудівною
документацією на місцевих рівнях.

2/4

13. Містобудування в
контексті сталого
розвитку.

оволодіти навиками використання принципів
концепції сталого розвитку під час планування
територій населених пунктів.

Тести,
питання
Тести,
питання
Тести,
питання
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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
3

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● 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 1-7) – тести, опитування

20

Модуль 2 (теми 1-13) – розв’язок ректорська контрольна робота,
тести, теоретичні і практичні завдання

20

КПІЗ (теми 1-13) – мультимедійна презентація, реферат

20

Екзамен (теми 1-13) – тести, теоретичні і практичні завдання

40

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

