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ОСНОВАМИ ТЕОРІІ МІСТОБУДУВАННЯ
Наприклад: Вміти 

зонування); проводити передпроектний містобудівний аналіз території
 
Передумовами для вивчення дисципліни 

практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами 
професійного) рівня.  

 
Диференційовані результати навчання:  
 
знати: 
- розділи містобудівної
- планувальну структуру
- екологічні основи містобудівної
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4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Лекції, практичні заняття

РГР 

Залік 

Сторожук Світлана Сергіївна, к. арх., доцент кафедри містобудування 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З 
ОСНОВАМИ ТЕОРІІ МІСТОБУДУВАННЯ.  

Наприклад: Вміти розробляти генеральні плани міст (функціональне 
проводити передпроектний містобудівний аналіз території

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 
практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами 

Диференційовані результати навчання:   

містобудівної теорії і їх зв'язок з іншими областями
структуру та розвиток міста;  

містобудівної теорії.  
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академічних годин) 

практичні заняття 

Сторожук Світлана Сергіївна, к. арх., доцент кафедри містобудування  

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З 

генеральні плани міст (функціональне 
проводити передпроектний містобудівний аналіз території.  

є набуття теоретичних знань та 
практичних навичок за загальними та професійними дисциплінами першого (освітньо-

областями науки;  



розуміти: 
- основні поняття та структуру містобудівних знань;  
 
володіти:  
- методикою проведення науково-дослідного передпроектного аналізу 
містобудівного об’єкту.  
 
вміти: 
- розробляти генеральні плани міст (функціональне зонування);  
- проводити передпроектний містобудівний аналіз території;  
- проводити функціонально-містобудівний аналіз об’єкту дослідження;  
- проводити композиційно-містобудівний аналіз об’єкту дослідження.  

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 
п/п 

Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1 2 3 4 5 

1.1 
Тема 1. Структура містобудівних знань. Основні 
поняття 

2 - 2 

1.2 Тема 2. Містобудівна організація території  2 - 2 

1.3 
Тема 3. Основи регіонального розселення та 
районного планування  

2 - 2 

1.4 Тема 4. Планувальна структура та розвиток міста  2 - 2 

1.5 
Тема 5. Розділи містобудівної теорії і їх зв'язок з 
іншими областями науки 

2 - 2 

1.6 
Тема 6. Екологічні основи містобудівної теорії. 
Сталий розвиток  

2 - 2 

1.7 Тема 7. Функціонально-містобудівний аналіз  2 - 2 

1.8 Тема 8. Композиційно-містобудівний аналіз  2 - 2 

1.9 
Тема 9. Генеральний план міста (функціональне 
зонування). Планувальна структура міста 

- 2 2 

1.10 
Тема 10. Розробка соціально-функціональних програм 
– завдань на проектування 

- 2 2 

1.11 
Тема 11. Розміщення містобудівних об'єктів. Моделі 
територіально-планувального аналізу  

- 2 2 

1.12 
Тема 12. Аналіз територіальних зв'язків і містобудівне 
районування. Транспортна інфраструктура міста.   

- 2 2 



1.13 
Тема 13. Балансовий аналіз в містобудівному 
проектуванні  

- 2 2 

1.14 
Тема 14. Екологічний аналіз та охорона 
навколишнього середовища. Моделі сталого розвитку 
міст 

- 2 2 

1.15 Тема 15. Містобудівна реконструкція - 2 2 

1.16 
Тема 16. Особливості композиції містобудівних 
об'єктів як великих територіальних систем  

- 2 2 

1.17 Тема 17. Містобудівний аналіз об’єкту дослідження - - 56 

 Всього 16 16 88 

 
Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 
навчальною дисципліною «Теорія містобудування» складає 60 балів та 100 балів 
відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 
семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 35 60 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (контрольні 
питання) 

2 
25 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 
Разом  60 100 

 
 

Розрахунково-графічна робота з курсу складається з розрахункової та графічної 
частини у вигляді пояснювальної записки. Графічна робота надається в роздрукованому 
вигляді на форматі А-4 та в електронній версії. У розрахунково-графічній роботі 
виконується містобудівний аналіз об’єкту дослідження. У складі пояснювальної записки 
відображаються наступні складові:  

1. Вступ.  
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
3. Постановка проблеми.  
4. Мета і завдання дослідження.  
5. Основний матеріал і результати дослідження.  
6. Висновки.  
7. Список використаних джерел. Література.  
Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

представлені в методичних вказівках на тему: «Містобудівний аналіз об’єкту 
дослідження».  

 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 



набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 
з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 
Перелік питань до заліку з навчальної дисципліни «Теорія містобудування»: 

 
1. Дайте визначення терміну «Містобудування». Що включає містобудування?  
2. Які існують об’єкти містобудівного дослідження і проектування?  
3. Що висловлює планувальна структура?  
4. Що являє собою генеральний план міста (функціональне зонування)?  
5. Які існують види ресурсів формування містобудівного середовища?  
6. Що являє собою планувальна організація території?  
7. Що таке урбанізація?  
8. Яка головна мета єдиної системи розселення? Поясніть основні види 

розселення.  
9. Поясніть роль соціально-функціональних програм – завдань на проектування.  
10. Що являє собою сучасне районне планування?  
11. Що характеризує планувальна структура міста?  
12. До яких трьох основних архітектурно-планувальних форм  можна звести 

просторовий розвиток міста?  
13. Позначте розділи містобудівної теорії та їх зв'язок з іншими областями науки?  
14. Поясніть два напрямки дослідження містобудівної екології.  
15. Що таке ландшафт, його структура і динаміка?  
16. Назвіть наукові основи ландшафтно-екологічного підходу.  
17. Які три основних аспекти відносин людини і природи зачіпаються в 

містобудівному проектуванні?  
18. Назвіть основні розділи екологічної програми в районному плануванні?  
19. Які розділи включає функціонально-містобудівний аналіз?  
20. Які існують моделі територіально-планувального аналізу?  
21. Поясніть територіальні зв'язки міста і містобудівне районування.  
22. Що являє собою балансовий аналіз в містобудівному проектуванні?  
23. Що таке містобудівна реконструкція? Назвіть головні завдання реконструкції 

міста.  
24. Що таке історико-генетичний аналіз?  
25. Які розділи включає композиційно-містобудівний аналіз?  
26. Назвіть особливості композиційного аналізу в містобудівному мистецтві.  
27. Поясніть формування композиційної структури містобудівних об'єктів.  
28. Назвіть особливості характеру естетичного сприйняття міста.  
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