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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ  З РОЗВИТКОМ  

ПРОМИСЛОВОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ  МІСТА  І  РЕГІОНУ.  
Наприклад: Вміти виявляти нові концепції та проблеми промислової інфраструктури на 

сучасному етапі; аналізувати сучасний стан промислових міст та проектувати містобудівні 

промислові об’єкти.  

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за загальними та професійними дисциплінами першого (освітньо-професійного) рівня.  

 

 

Диференційовані результати навчання:   

 

знати: 

- основні поняття промислової інфраструктури міста та агломерацій;  

- фактори, що впливають на розвиток промислової архітектури;  

- раціональне розміщення підприємств у міському середовищі;  

- особливості сучасного формування промислової інфраструктури міст, сталий розвиток.  
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володіти:  

- методикою проведення науково-дослідного аналізу та проектування в області промислової 

інфраструктури міста і міських агломерацій.  

 

вміти: 

- аналізувати теоретичні знання щодо розвитку промислової інфраструктури міста та 

міських агломерацій;  

- виявляти нові концепції та проблеми промислової інфраструктури на сучасному етапі;  

- аналізувати сучасний стан промислових міст та проектувати містобудівні промислові 

об’єкти;  

- обґрунтовувати виявлені висновки та пропозиції щодо реконструкції та реновації 

сучасних промислових міст.  

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1 2 3 4 5 

1.1 Промисловість. Класифікація промисловості 2 - 4 

1.2 Виробнича і соціальна інфраструктура 2 - 4 

1.3 
Територіальні об'єкти промислової архітектури. 

Промислові агломерації  
2 - 4 

1.4 
Фактори, що впливають на розвиток промислової 

архітектури. Містоутворююча роль промисловості  
2 - 4 

1.5 
Поняття про районне планування.  Промислові 

райони, вузли та їх комплекси  
2 - 4 

1.6 
Раціональне диференційоване розміщення 

підприємств у міському середовищі  
2 - 4 

1.7 
Охорона навколишнього середовища. Сталий 

розвиток 
2 - 4 

1.8 Генеральні плани промислових підприємств 2 - 4 

1.9 
Містобудівний аналіз промислової інфраструктури 

міста або промислового центру 
- 24 48 

 Всього 16 24 80 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій» 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 графічної частини – три аркуша 

формату А-2. Графічна робота надається в роздрукованому вигляді на форматі А-3 і в електронній 

версії. На аркуші формату А-2 виконується аналіз промислової інфраструктури будь-якого 

промислового міста (центру) світу. У складі графічної частини відображаються наступні складові:  

1. Історія розвитку промислової інфраструктури міста (генеральні плани міста в різні 

періоди).  

2. Генеральний план міста (функціональне зонування).  

3. Транспортна схема міста (зв'язок промислової зони міста з центром і житловими 

районами).  

4. Промисловість міста, загальні дані (позначити схематично на генплані міста або 

промисловому центрі). 

5. Основні містобудівні проблеми функціонального значення (позначити схематично на 

генплані міста або промисловому центрі). 

6. Пропозиції щодо розв'язання виявлених проблем (позначити схематично на генплані 

міста або промисловому центрі).  

7. Приклад одного з провідних підприємств міста або промислового центру.  

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи представлені в 

методичних вказівках на тему: «Містобудівний аналіз промислової інфраструктури міста або 

промислового центру».  

 

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 «Промислова інфраструктура міста і 

міських агломерацій»: 

 

1. Дайте визначення терміну «Промисловість». З яких груп складається промисловість 

(класифікація промисловості)?  

2. Що таке галузь промисловості? Які галузі промисловості ви знаєте?  

3. Дайте визначення терміну «інфраструктура». Що таке підприємство?  

4. З яких підрозділів складаються виробнича і соціальна інфраструктура? 

5. На які дві групи можна розділити об’єкти промислової архітектури?  

6. Якими бувають територіальні об'єкти промислової архітектури?  

7. Чим відрізняються промисловий центр від промислового району міста? 

8. Що таке «промислова зона міста»? 

9. Дайте визначення терміну «промислові агломерації». 

10. Які існують містобудівні проблеми промислової архітектури?  

11. Які фактори впливають на розвиток промислової архітектури на сучасному етапі?  

12. Яке значення має містоутворююча роль промисловості в нашій країні?   



13. Що таке «районне планування»?  

14. Що таке «виробничо-сельбищна зона»?  

15. Що являють собою «технологічні парки (технопарки)»?  

16. Розкрийте поняття «промисловий вузол».  

17. Які існують особливості розміщення підприємств у міському середовищі?  

18. Наведіть приклади нераціонального і раціонального розміщення підприємств за 

санітарною класифікацією.  

19. Що передбачає «сталий розвиток»?  

20. Наведіть схеми генеральних планів промислових підприємств.  

21. Позначте основні містобудівні проблеми міст.  

22. Що передбачають концепції вирішення основних містобудівних проблем міста?  
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