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ВСТУП 

Програма вивчення дисципліни «Планування поселень та вулично-дорожня 

мережа» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методи планування та забудови 

населених пунктів, а також методи проектувати автомобільних доріг у плані, 

повздовжньому та поперечному профілях 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни «Архітектура», «Містобудівельна оцінка 

територій», «Інженерне обладнання територій», «Комплексна оцінка землі і 

нерухомості», «Земельний кадастр». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальна організація міських і сільських поселень. 

2. Підприємства обслуговування населення та інфраструктура міст. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Планування населених пунктів. 

2. Вулично-дорожня мережа поселень. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Планування поселень та 

вулично-дорожня мережа» є: формування знань про структуру та інженерну 

інфраструктуру поселень, розподіл території за  функціональними і 

планувальними зонами, перспективи містобудування, планування і забудову 

міських і сільських поселень, стадії планувального проектування та  з теорії та 

практики проектування вулиць та доріг місцевого значення 

1.2 Завданням вивчення дисципліни «Планування поселень та вулично-

дорожня мережа» є: підготувати студентів раціонально розташовувати сельбищну, 

виробничу та ландшайтно-рекреаційну зони населеного пункту з дотриманням 

усіх нормативних вимог, при цьому забезпечуючи жителів усіма необхідними 

зручностями проживання, виробничої діяльності та улаштування вулично-

дорожньої мережі. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

- функціонально-планувальну структуру населених пунктів;  

- порядок проектування сельбищної, виробничої та ландшафтно-

рекреаційної зон населеного пункту;  

- розміщення установ й підприємств обслуговування населення;  

- види транспорту та особливості влаштування вулично-

дорожньої мережі населеного пункту;  

- завдання інженерного забезпечення поселень;  

- порядок виконання інженерної підготовки та організації захисту 

території; 

вміти: 

- розробляти функціонально-планувальну структуру населених 

пунктів;  
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- розраховувати та запроектовувати забудову сельбищної та 

виробничої зон, формувати ландшафтно-рекреаційну зону;  

- розташовувати установи й підприємства обслуговування 

населення; раціонально планувати вулично-дорожню мережу;  

- виконувати інженерну підготовку та захист території. 

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

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Планування населених пунктів. 

 Тема 1. Загальна організація міських і сільських поселень. 

1.1 Критерії класифікації міст. 1.2 Основні функціональні зони міста. 1.3 

Структура міських поселень. 1.4 Основні питання планувальної структури 

міста. 1.5 Загальноміський центр. 

     Тема 2. Сельбищна територія міста. 

2.1 Структура сельбищної зони міста. 2.2  Структурно-планувальна 

організація житлових утворень. 2.3 Житлова забудова. 

3.1 Склад виробничої території міста. 3.2 Промислові райони та вузли. 

Тема 4. Ландшафтно-рекреаційна територія міста. 

4.1. Озеленені території міста. 4.2. Зона відпочинку. 4.3. Курортна зона. 

Тема 5. Установи й підприємства обслуговування. 

5.1. Організація мережі культурно-побутового обслуговування.  

5.2. Система громадських центрів. 

Змістовий модуль 2. Вулично-дорожня мережа поселень. 

 Тема 6. Основні відомості про шляхи сполучення. 

6.1. Види транспорту. 6.2. Класифікація автодоріг. 6.3. Елементи і технічні 

параметри автодороги. 

     Тема 7. Проектування траси автодороги в плані. 

7.1. Принципи ландшафтного проектування автодоріг. 7.2. Особливості 

проектування автодоріг місцевого значення. 7.3. Вимоги і методи 

проектування траси дороги в плані. 7.4. Порівняння варіантів траси. 7.5. 

Визначення пікетажного положення елементів траси. Складання відомості 

прямих та кривих.  

 Тема 8. Проектування повздовжнього профілю автодороги. 

8.1. Елементи повздовжнього профілю. 8.2. Оформлення повздовжнього 

профілю. 8.3. Принципи нанесення проектної лінії на повздовжній профіль. 

Тема 9. Проектування поперечного профілю автодороги. 

9.1. Елементи поперечного профілю. 9.2. Оформлення поперечного 

профілю. 9.3. Типові та індивідуальні поперечні профілі. 

Тема 10. Проектування земляного полотна автодоріг. 

10.1. Вимоги до укладання ґрунту в земляне полотно. 10.2. Водно-тепловий 

режим земляного полотна. 10.3. Особливості улаштування земляного 

полотна у різних місцевих умовах. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Безлюбченко О. С. Планування міст і транспорт / О. С. Безлюбченко, 

 С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 156 с. 

2. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів. – К. : Мінрегіон 

України, 2018. – 55 с. 

3. ДБН В. 1.1-46:2017. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів 

та обвалів. Основні положення. – К. : Мінрегіон України, 2017. – 47 с. 

4. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. – К. : Мінрегіон України, 

2018. – 230 с. 

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

Мінрегіон України, 2012. – 33 с. 

6. ДБН Б.1.1-14:2012. Склад та зміст детального плану території. – К. : Мінрегіон 

України, 2012. – 33 с. 

7. ДБН Б.1.1-22:2017. Склад та зміст плану зонування території (зонінг). – К. : 

Мінрегіон України, 2018. – 22 с. 

8. Дідик В. В. Планування міст / В. В Дідик, В. В. Павлів. – Львів: Львівська 

політехніка, 2003. – 407 с. 

9. Кончуков Н. П. Планировка сельских населенных мест / Н. П. Кончуков,            

В. С. Бойчук, Я. Ф. Миняева. – М. : Агропромиздат, 1986. – 320 с. 

10. Білятинський О. А. Проектування автомобільних доріг. Частина 1 /                   

О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом’як. – Київ : 

Вища школа, 1997. – 518 с. 

11. Ганьшин В. Н. Таблицы для разбивки кругових и переходных кривых /                   

В. Н. Ганьшин, Л. С. Хренов. – Київ : Будівельник, 1974. – 432 с. 

12. ДБН В.2.3-4:2015. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. 

Проектування. Частина II. Будівництво – Київ : Мінрегіонбуд України,          

2015. – 91 с. 

13. ДСТУ Б А.2.4-29-2008 Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній 

одяг. Робочі креслення [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25069. 

14. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – Київ : Мінрегіонбуд 

України, 2011. – 123 с. 

 

 

Допоміжна 

1. ГБН В.2.3-37641918-557:2016. Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. 

Проектування. – Київ : Міністерство інфраструктури України, 2016. – 71 с. 

2. ДБН В. 1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та 

обвалів. Основні положення. – Київ : Держбуд України, 1998. – 40 с. 

3. ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування. – Київ : 

Мінбудархітектури, 2006. – 217 с. 

http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25069
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4. ДСТУ 3587:2015 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 

до експлуатаційного стану [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=7039. 

5. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи 

щодо збереження автомобільних доріг загального користування» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/-show/879-2007-

%D0%BF. 

7. Любарський Р.Е. Проектування міських транспортних систем. – Київ : 

Будівельник, 1984. – 93 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік  
 

5. Засоби діагностики успішності навчання – модульні контрольні завдання, 

комплекти тестів, курсовий проект. 
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