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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Містобудівельна оцінка 

міських територій» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи оцінювання міських 

територій за їх придатністю для будівництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Містобудівельна оцінка міських 

територій» базується на попередніх знаннях з геології і геоморфології, 

гідрогеології, геодезії, землевпорядних вишукувань, планування та забудови 

поселень, інженерного обладнання населених пунктів, міського кадастру в межах 

університетських програм цих дисциплін для спеціальності 193 Геодезія та 

землеустрій освітнього ступеня «Бакалавр»; забезпечує вивчення дисципліни 

«Комплексна оцінка землі і нерухомості». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Сутність містобудівельної оцінки міських територій та особливості організації 

земель міста. 

2. Інженерні вишукування для будівництва та методичні підходи до оцінки 

міських територій. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Містобудівельна оцінка міських 

територій» є ознайомлення студентів з методикою оцінювання міських територій 

за даними інженерних вишукувань. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Містобудівельна оцінка міських 

територій» є засвоєння студентами методичних підходів до визначення ступеню 

придатності міських територій для будівництва. 

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

знати планувальну структуру міста, функціональне зонування території міста, 

особливості інженерної підготовки територій під забудову, види та сутність 
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інженерних вишукувань, інженерно-економічні та соціально-економічні 

показники територій;  

уміти користуватися матеріалами інженерних вишукувань для оцінки міських 

територій, виконувати оцінку міських територій за їх придатністю для 

будівництва. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Загальне поняття та значення містобудівельної оцінки міських територій. Фактори 

впливу на містобудівельну оцінку територій. Інженерно-економічні та соціально-

економічні показники містобудівельної оцінки територій. Особливості організації 

забудованих територій. Напрями можливого використання незабудованих 

територій міста. 

 

Змістовий модуль 2. 

Види інженерних вишукувань для будівництва. Інженерно-геодезичне, 

інженерно-геологічне та інженерно-гідрометеорологічне оцінювання міських 

територій. Геотехнічні вишукування у межах міста. 

 

3. Рекомендована література 

1. Безлюбченко О. С., Завальний О.В., Черноносова Т.О. Планування і 

благоустрій міст: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2013. – 204 с. 

2. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень. – Київ: Держбуд України, 2002. – 137 с. 

3. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. 

Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. – Київ: 

Мінрегіонбуд України, 2008. – 74 с. 

4. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту. – 

Київ: Мінрегіон України, 2012. – 24 с. 
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5. ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру. – Київ: 

Мінрегіон України, 2013. – 60 с. 

6. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст. – Львів: НУ «Львівська 

політехніка», 2003. – 189 с. 

7. ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування 

території (зонінг). – Київ: Мінрегіон України, 2012. – 25 с. 

8. Закон України «Про основи містобудування» (від 16.11.1992 № 2780-XII; 

редакція від 10.06.2017). 

9. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 17.02.2011 

№ 3038-VI; редакція від 23.07.2018). 

10. Кабаков С.Н. Градостроительная оценка городских территорий. – М.: 

Стройиздат, 1976. – 345 с. 

11. Клиорина Г.Н. Инженерная подготовка городских территорий. – М.: 

Высшая школа, 1984. – 237 с. 

12. Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских территорий. – М.: 

Высшая школа, 1986. – 233 с. 

13. Линник І.Е. Інженерна підготовка територій населених місць: Навч. 

посібник. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 337 с. 

14. Ліпянін В.А. Інженерна підготовка міських територій: Навч. посібник. − 

Рівне: НУВГП, 2010. − 143 с. 

15. Скриль І.Н. Міське планування. – Київ: Будівельник, 2000. – 107 с. 

16. Яргина З.Н. Градостроительный анализ. – М.: Стройиздат, 1984. – 277 с. 

17. Яргина З.Н. Эстетика города. – М.: Стройиздат, 1989. – 156 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

     денна форма навчання – іспит; заочна форма навчання  – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуального 

завдання, комплекти завдань модульних контрольних робіт, комплект 

екзаменаційних білетів (тестів); опитування, тестування. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17

