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Вступ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

планування територіями» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» 6.080101 напряму 

(спеціальності) «Геоінформаційні системи». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи управління 

територіями за допомогою функціонально-планувальних методів. 

Міждисциплінарні зв’язки: - кафедра геоінформаційних технологій у 

якості профілюючої та кафедри архітектури будинків та споруд, технології 

будівництва та будівельних матеріалів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Типологічні задачі розташування територій з різних ознак 

2. – 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи планування 

територіями» є ознайомлення студентів у навчальному курсі с теоретичними 

положенням щодо вирішення поставлених задач та та знайомстов з 

методологією функціонального планування територій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи планування 

територій» є:  

1. Опанування основами системних теоретичних знань та поглядів на 

формування забудови міст за привілеї територіального фактору. 

2. Наробка та засвоєння теоретичних положень у проектній творчій 

діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теоретичні основи, положення та рекомендації згідно функціонально 

планувальної організації територій; 
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– вивчити головні теоретичні теми з необхідної рекомендованої та 

додаткової літератури дисципліни. 

вміти:  

– працювати з вихідними даними та довідковими матеріалами; 

– користуватись одержаними знаннями у практичній роботі; 

– аналізувати отримані результати з функціонально- планувального 

розподілу міських територій; 

– коректувати проектні рішення за умов одержання  додаткових даних, 

зміни ситуацій, нотаток керівника та врахувань та зауважень. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 години / 1.7 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Типологічні задачі розташування територій з різних 

ознак. 

Змістовий модуль 2. – 

 

3. Рекомендована література 

1. ДБН360-92 Планування та забудова міських та сільских населених 

місць. –К.:, Будівельник,1993-с.48. 

2. ЗавальнийО.В.,Безлюбченко О.С. Урбаністика –Х:,ХНУГХ, 2002-с.206. 

3. Степанов В. К. Великовских Л. Б. Тарутин А. С. Основы планировки 

населеных мест М:,Высшаяшкола,1985-192с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання: тести, індивідуальне 

завдання у межах практичних занять. 
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Примітки: 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма 

нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої 

освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим 

навчальним закладом. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Формат бланка А4 (210×297 мм.). 

 

 

 

Директор департаменту вищої освіти                                               Я. Я. Болюбаш 
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