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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 

19 Архітектура та 

будівництво 
За вибором 

Спеціальність: 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – рг 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120  

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5, 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 2 год. 

Лабораторні 

10 год. 4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

  

Вид контролю 

іспит залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40 / 80; 

для заочної форми навчання – 12 / 108. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета викладання навчальної дисципліни «Містобудівельна оцінка міських 

територій» полягає в ознайомленні студентів з методикою оцінювання міських 

територій за даними інженерних вишукувань. 

 Завдання дисципліни – засвоєння студентами методичних підходів до 

визначення ступеню придатності міських територій для будівництва. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати планувальну структуру міста, функціональне зонування території 

міста, особливості інженерної підготовки територій під забудову, види та сутність 

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. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність містобудівельної оцінки міських територій та 

особливості організації земель міста. 

 Тема 1. Вступ. 

1.1. Короткий огляд різнопланових оцінок територій. 1.2. Загальне 

поняття про грошову оцінку земель та її різновиди. 1.3. Загальне 

поняття містобудівельної оцінки міських територій. 1.4. Практичне 

значення містобудівельної оцінки.  

     Тема 2. Сутність містобудівельної оцінки територій. 

2.1. Фактори впливу на містобудівельну оцінку територій. 

2.2. Інженерно-економічні показники містобудівельної оцінки 

територій. 2.3. Соціально-економічні показники містобудівельної 

оцінки територій. 

 Тема 3. Особливості організації забудованих територій. 

3.1. Адміністративно-територіальна та будівельна класифікації 

населених пунктів. 3.2. Проблеми організації житлової та громадської 

забудов міста. 3.3. Зонування нежитлових територій міста. 

3.4. Ландшафтно-рекреаційна територія міста та її основні елементи. 

3.5. Напрями можливого використання незабудованих територій міста. 

 

Змістовий модуль 2. Інженерні вишукування для будівництва та методичні 

підходи до оцінки міських територій. 

 Тема 4. Загальне поняття про інженерні вишукування для будівництва. 

4.1. Види інженерних вишукувань для будівництва. 4.2. Стадії 

вишукувальних робіт. 4.3. Прогнози за результатами вишукувань. 

Тема 5. Інженерно-геодезичне та інженерно-геологічне оцінювання міських 

територій. 
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5.1. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва. 

5.2. Інженерно-геологічні вишукування для будівництва. 5.3. Оцінка 

топографічних і геолого-геоморфологічних умов міста. 5.4. Поняття 

про геотехнічні вишукування. 5.4. Гідрогеологічне оцінювання 

територій. 

Тема 6. Інженерно-гідрометеорологічне оцінювання міських територій. 

6.1. Поняття інженерно-гідрометеорологічних вишукувань. 

6.2. Інженерно-гідрологічні вишукування для будівництва. 6.3. Оцінка 

інженерно-гідрологічних умов міста. 

Тема 7. Вибір територій під забудову. 

7.1. Сукупна оцінка природних умов території. 7.2. Інженерна 

підготовка територій під забудову. 7.3. Захист територій від 

негативних природних явищ і процесів.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  
і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л пр лаб с.р. л пр лаб с.р. 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 
Змістовий модуль 1. Сутність містобудівельної оцінки міських територій та 

особливості організації земель міста 

Тема 1. Вступ 6 2   4 6 2   4 

Тема 2. Сутність 
містобудівельної оцінки 
територій 

44 4 8 8 24 44 2 2 4 36 

Тема 3. Особливості 
організації забудованих 
територій 

6 2   4 6    6 

Разом за змістовим 
модулем 1 

56 8 8 8 32 56 4 2 4 46 

Змістовий модуль 2. Інженерні вишукування для будівництва та методичні 
підходи до оцінки міських територій 

Тема 4. Загальне поняття 
про інженерні 
вишукування для 
будівництва 

6 2   4 6    6 

Тема 5. Інженерно-
геодезичне та інженерно-
геологічне оцінювання 
міських територій 

30 6 2 2 20 30 2   28 

Тема 6. Інженерно-
гідрометеорологічне 
оцінювання міських 
територій 

6 2   4 6    6 
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1 2 3  4 5 6 7  8 9 

Тема 7. Вибір територій 
під забудову 

6 2   4 6    6 

Разом за змістовим 
модулем 2 

48 12 2 2 32 48 2 - 2 46 

ІНДЗ (рг) 15 -  - 15 15 -  - 15 
Семестровий контроль 
(іспит, залік) 

1 -  - 1 1 -  - 1 

Усього годин 120 20 10 10 80 120 6 2 4 108 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розрахунок витрат, пов’язаних зі зносом житлового 

фонду 

2  

2 Розрахунок витрат, пов’язаних зі зносом закладів 

обслуговування 

2  

3 Визначення інтенсивності руху на автодорогах міста 2 2 

4 Моніторинг вартості міської нерухомості  2  

5 Визначення показників організації рельєфу на 

забудованих територіях 

2  

 Усього  10 2 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Оцінка щільності населення на забудованих територіях 2 2 

2 Аналіз завантаження автомобільних доріг міста 2 2 

3 Оцінка витрат часу на проїзди населення по місту 2  

4 Аналіз техніко-економічних показників житлового 

району 

2  

5 Аналіз інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов 

забудованої ділянки 

2  

 Усього  10 4 
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7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення та доопрацювання лекційного матеріалу 27 25 

2 Підготовка до практичних занять та оформлення 

практичних робіт до здачі 
10 2 

3 Підготовка до лабораторних занять та оформлення 

лабораторних робіт до здачі 
10 4 

 Усього забезпечення аудиторних занять 47 31 

 Забезпечення індивідуальних завдань (рг) 15 15 

 Забезпечення семестрового контролю 18 62 

 Усього  80 108 

 
8. Методи навчання 

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни 

«Містобудівельна оцінка міських територій» передбачається на лекціях та в 

результаті самостійного доопрацювання й вивчення тем за підручниками й 

посібниками. Практичні навички студентів з містобудівельної оцінки міських 

територій формуються на практичних і лабораторних заняттях. 

Студент, який запізнився на заняття більш ніж на 5 хвилин, до заняття не 

допускається. 

  

9. Методи контролю 
 

Контроль знань з навчальної дисципліни «Містобудівельна оцінка міських 

територій» здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Система контролю 

включає поточний і підсумковий (семестровий) контроль. Формами контролю є: 

виконання й захист практичних і лабораторних робіт, модульні контрольні роботи 

(дві на дисципліну), індивідуальна розрахунково-графічна робота, іспит або залік. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 

виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 

захисту практичних і лабораторних робіт, опрацювання всіх тем лекційного 

курсу. Таким, що опрацював лекційний курс, вважається студент, який не має 

пропусків лекційних занять і оформив конспект лекцій за програмою дисципліни. 

Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і 

захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає 

кількості пропусків занять). 

До підсумкового іспиту допускається студент, який склав модульні 

контрольні роботи з якістю 50 і більше відсотків, захистив індивідуальну 

розрахунково-графічну роботу і отримав за результатами поточного контролю 

знань загалом не менше 50 балів. Якщо за результатами поточного контролю 
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студент не набрав 50 балів, він зобов’язаний до початку екзаменаційної сесії 

підвищити свій рейтинг шляхом перескладання модульних контрольних робіт. 

Студент може не складати іспит, якщо за умови допуску до підсумкового 

контролю він отримав 60 і більше балів. При цьому його семестровий рейтинг з 

навчальної дисципліни відповідатиме поточному рейтингу. 

 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Види 

навчальної 

діяльності 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Лаб.+практ. 

роботи 
20 20 

Поточний 

контроль: 

 

 

 

60 

1) модульні 

контр. роб.  

№ 1 і № 2 

26 24 

2) інд. розр.-

гр. робота  
10 

Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

20 20 

Усього: 100 

 Особливості визначення рейтингу студента за види навчальної діяльності з 

дисципліни «Містобудівельна оцінка міських територій» такі: 

1) Бали за виконання й захист практичних і лабораторних робіт 

нараховуються виключно після захисту всіх практичних і лабораторних робіт, 

передбачених програмою дисципліни. При цьому максимальним рейтингом – 20 

балів – оцінюється виконання усіх практичних і лабораторних робіт згідно з 

розкладом занять за умови їх позитивного захисту. Несвоєчасність виконання чи 

захисту кожної з практичних і лабораторних робіт зменшує рейтинг на 1 бал. 

Мінімальний рейтинг, який можна отримати за виконання й захист практичних і 

лабораторних робіт, становить 16 балів. 

2) Модульні контрольні роботи зараховуються студенту лише за умови 

виконання цих робіт з якістю 50 і більше відсотків. При цьому мінімальний 

рейтинг, який може отримати студент за виконання модульних робіт № 1 і № 2, 

становить 13 і 12 бали відповідно. Максимальний рейтинг за модульні контрольні 

роботи  (100 % знань) складає  відповідно 26 і 24 бали. 

3) Рейтинг індивідуальної розрахунково-графічної роботи залежить від 

своєчасності її виконання та результатів захисту. Для зарахування індивідуальної 

розрахунково-графічної роботи студент повинен її захистити на позитивну оцінку 

(5 балів). Своєчасність виконання й захисту роботи (не пізніше визначеної 
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лектором дати) оцінюється в 5 додаткових бали. Максимальний рейтинг за 

індивідуальну розрахунково-графічну роботу становить 10 балів, а мінімальний 

рейтинг – 5 бали. 

4) Необхідні для допуску на екзамен 50 балів забезпечують посередні 

знання студента на модульних контрольних роботах та захист індивідуальної 

розрахунково-графічної роботи за умови своєчасного виконання й захисту 

практичних і лабораторних робіт (13 + 12 + 5 + 20 = 50). 

5) 60 балів поточного рейтингу, що дозволяють не складати іспит, 

забезпечують 60 %-ві знання студента на модульних контрольних роботах за 

умови своєчасного виконання й захисту індивідуальної розрахунково-графічної 

роботи та практичних і лабораторних робіт (16 + 14 + 10 + 20  = 60).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Містобудівна оцінка міських територій» для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 7.070904 – «Землевпорядкування та 

кадастр» / [укл. О. В. Семко, В. І. Козарь, М. В. Помазан]. – Кременчук: 

КДПУ, 2001. – 20 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з дисципліни «Містобудівна 

оцінка міських територій» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 7.070904 – «Землевпорядкування та кадастр» / [укл. 

О. М. Клюка]. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 26 с. 

3. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Містобудівельна оцінка 

міських територій» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» / [укл. С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2018. – 6 с. (рук.) 
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12. Рекомендована література 

Базова 

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. 
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