
Силабус дисципліни 

Основи урбаністики (ОС бакалавр) 

Назва дисципліни,  
обсяг у кредитах ЄКТС 

Основи урбаністики 
4 кредити 

Загальна інформація про 
викладача 

Зінкевич А.М., доцент кафедри «Архітектурне проектування, 
землеустрій та будівельні матеріали»; 
(056) 373 15 46; zam-ukr@ukr.net 
 

Курс та семестр, в якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

5 семестр (для бакалаврів) 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчення дисципліни 

ПЦБ 

Перелік компетентностей 
та відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна  

 - Здатність працювати з геодезичними приладами та 
використовувати топографічні матеріали при проектуванні та 
зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж. 

 - Здатність створювати та використовувати технічну 
документацію 

 - Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі 
будівництва. 

 - Знання принципів проектування міських території та об’єктів 
інфраструктури і міського господарства. 

 - Демонструвати розуміння принципів проектування міських 
території та об’єктів інфраструктури і міського господарства 

 - Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та 
екологічних особливостей території будівництва при 
проектуванні та зведенні будівельних об’єктів 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Інженерна графіка, Інженерна геодезія,  Машинна графіка і 
комп'ютерні технології,  Архітектура будівель та споруд 

Максимальна кількість 
студентів, що можуть 
одночасно навчатися 

Не обмежено 

Теми аудиторних занять 
та самостійної роботи 

1. Основи урбаністики. Основні поняття i терміни. 
2. Розселення. Мережі та системи розселення. Види і форми 
розселення. 
3. Районування території.Фізико-географічне районування.  
Соціально-економічне районування. 
4. Розпланування території.Територіальні рівні. 
5. Планування міста і його планувальна структура.  
6. Транспортна інфраструктура міста і її вплив на його розвиток. 
7.Сельбищна зона міст. Її планувальна структура.  
8. Забудова сельбищної зони міста.  
9. Санітарно-гігієнічні та інші вимоги до розміщення 
сельбищних зон міст та об'єктів їх забудови.  
10. Промислова територія міста. Розміщення промислово-
виробничої і комунально-складської зон 
11. Зовнішній транспорт і дорожна мережа населених місць 
12. Основи проектування мережі вулиць та доріг населених 
місць 
13. Мережа громадського пасажирського транспорту і 
пішохідного руху населених місць 



14. Системи озеленення територій населених місць та 
ландшафтно-рекреаційних зон.  
15. Стратегія розвитку, процеси планування і проектування. 
Сталий та екологічний розвиток. 
16. Сучасні процеси і тенденції урбанізації. Напрямки світової 
урбанізації. Проблеми урбанізації в Україні. 
Практичні заняття 
1. Основи урбаністики та урбанізації. Генеральний план. Стадії 
проектування генеральних планів, типи проектів і їх особливості.  
2. Проектування населених місць. Знайомство з нормативною 
документацією. 
3. Основи проектування мережі вулиць та доріг населених місць: 
організація руху транспорту і пішоходів, загальні положення;  
4. Проектування проїздів різного призначення, під’їздів, 
пішохідних доріжок. 
5. План відводу території під забудову.  
6.Ознайомлення з рішенням задач для проектування плану 
організації рельєфу та плану земляних мас. 
7. Загальний план інженерних мереж.  
8.Елементи благоустрою та озеленення. План благоустрою та 
озеленення. Побудова «рози вітрів». Техніко-економічні 
показники. 

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

Рекомендована література 
1. Дідик, В.В. Планування міст: підручник [Текст]/ 
В.В.Дідик, А.П.Павлів.-Л: Національний університет «Львівська 
політехніка», 2006. 
2. Планування і забудова територій ДБН Б.2.2-12:2019 – 
[Чинний від  01.10.2019]. 
3. Вулиці та дороги населених пунктів ДБН В.2.3-5:2018 – 
[Чинний від 2018-12-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2018 – 55 
с. – (Національний стандарт України) 
4. Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018 – 
[Чинний від 2018-12-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2018 – 254 
с. – (Національний стандарт України) 
5. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія:[Текст]/ 
Мінрегіонбуд України. – К.: 2011. 
6. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Умовні графічні позначення і 
зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: 
[Текст]/ Державний комітет України у справах містобудування і 
архітектури. – К.: Укрархбудінформ, 1997. 
7. ДСТУ Б А.2.4-6-2009. Правила виконання робочої 
документації генеральних планів: [Текст]/ Державний комітет 
України у справах містобудування і архітектури. – К.: 
Укрархбудінформ, 2009. 
8. ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, пороядок розроблення, 
погодження та затвердження містобудівного обгрунтування: 
[Текст]/ Мінрегіонбуд України. – К.: 2009. 
9. ДБН Б.1.1-9-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, 
погодження та затвердження  генеральних планів сільських 
населених пунктів: [Текст]/ Мінрегіонбуд України. – К.: 2009. 
10. ДСТУ – Н Б Б.1.1-8-2009. Настанова щодо складу, змісту, 
порядку розроблення, погодження та затвердження детального 
плану території [Текст]/ Мінрегіонбуд України. – К.: 2009. 
 



 

Інформаційніресурси 
11. Державні будівельні норми України https://dbn.co.ua/ 
12. Бібліотека університету та її депозитарій 
https://library.diit.edu.ua/uk/catalog 


