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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
 

Найменування показників 

 

Галузь знань, 
спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
 
Кількість кредитів* – 4 

Галузь знань 

19 – «Архітектура та 

будівництво» 

 
Обов´язкова 

Спеціальність 
193 – «Геодезія та 

землеустрій» 
Модулів – 1  

(кількість семестрів) 
Рік підготовки: 

(курс) 
 

Змістових модулів –2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання КПф 
  ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр Освітньо-професійна 
програма 

«Геодезія та 

землеустрій» 
Загальна кількість годин – 120 

3-й 3-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних –  2,2 
самостійної роботи студента – 
4,4 

 
 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

Вид контролю:  
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 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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 проєктування та  з теорії 

та практики проєктування вулиць та доріг місцевого значення 

Завданням вивчення дисципліни «Планування поселень та вулично-

дорожня мережа» є: підготувати студентів раціонально розташовувати 

сельбищну, виробничу та ландшафтно-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 проєктування 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;  

- розраховувати та проєктувати 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. 

 

 

3. Програма 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. 

  

Тема 3. Виробнича територія міста. 

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. Проєктування траси автодороги в плані. 

7.1. Принципи ландшафтного проєктування автодоріг. 7.2. Особливості 

проєктування автодоріг місцевого значення. 7.3. Вимоги і методи 

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

Визначення пікетажного положення елементів траси. Складання 

відомості прямих та кривих.  

 

 Тема 8. Проєктування повздовжнього профілю автодороги. 

8.1. Елементи повздовжнього профілю. 8.2. Оформлення 

повздовжнього профілю. 8.3. Принципи нанесення проєктної лінії на 

повздовжній профіль. 

 

Тема 9. Проєктування поперечного профілю автодороги. 

9.1. Елементи поперечного профілю. 9.2. Оформлення поперечного 

профілю. 9.3. Типові та індивідуальні поперечні профілі. 

 

Тема 10. Проєктування 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лк пз лб інд ср лк пз лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 

Змістовий модуль 1. Планування населених пунктів. 

Тема 1. Загальна 

організація 

міських і сільських 

поселень. 

12 2 2 - - 8 8,5 0,5 - - - 8 

Тема 2. Сельбищна 

територія міста. 

 

14 2 4 - - 8 10 1 1 - - 8 

Тема 3. Виробнича 

територія міста. 
 

12 2 2 - - 8 9,5 0,5 1 - - 8 

Тема 4. 

Ландшафтно-

рекреаційна 

територія міста 

12 2 2 - - 8 9,5 0,5 1 - - 8 

Тема 5. Установи й 

підприємства 

обслуговування. 
 

12 2 2 - - 8 9,5 0,5 1 - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

62 10 12 - - 40 47 3 4 - - 40 

Змістовий модуль 2. Вулично-дорожня мережа поселень 

Тема 6. Основні 

відомості про 

шляхи сполучення. 

8 2 - - - 6 7,5 0,5 - - - 7 

Тема 7. 

Проєктування 

траси автодороги в 

плані. 

12 2 4   6 10 1 1 - - 8 

Тема 8. 

Проєктування 

повздовжнього 

профілю 

автодороги  

10 2 2 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 9. 

Проєктування 

поперечного 

10 2 2 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 



 

профілю 

автодороги 

Тема 10. 

Проєктування 

земляного полотна 

автодоріг 

8 2 -   6 7,5 0,5    7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

48 10 8 - - 30 43 3 2 - - 38 

Курсовий проєкт 10 - - - - 10 30 - - - - 30 

Усього годин 

(семестр) 

120 20 20 - - 80 120 6 6 - 4 108 

 

 

 

5. Теми практичних занять. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 2 3 4 

1. Попередні розрахунки проєкту планування і 

забудови населеного пункту 
2 - 

2. Функціональне зонування населеного пункту 2 1 

3. Планування житлової забудови 2 1 

4. Розроблення ситуаційного плану населеного 

пункту 
2 - 

5. Благоустрій присадибної ділянки 2 - 

6. Розрахунок техніко-економічних показників 

проєкту планування і забудови населеного пункту 
2 1 

7. Планування мережі вулиць і доріг, громадського 

центру, зелених насаджень 
2 1 

8. Проєктування траси автодороги загального 

користування у плані  
2 1 

9. Проєктування траси автодороги загального 

користування у повздовжньому профілі 
2 0,5 

10. Проєктування траси автодороги загального 

користування у поперечному профілі 
2 0,5 

Разом 
 

 
20 6 

 

 

 



 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вивчення лекційного та доопрацювання теоретичного 

матеріалу згідно тематики курсу лекцій 

42 76 

2 Підготовка до практичних занять  28 22 

 Усього забезпечення аудиторних занять 70 68 

 Забезпечення виконання індивідуальних завдань 

(графічна робота) 

10 30 

 Забезпечення семестрового контролю - - 

 Разом 80 108 

 

7. Індивідуальні завдання. 

 

Курсовий проект: «Проєкт планування сільського населеного пункту та 

головної вулиці». 

 

8. Методи навчання 

 

1. Пояснювально-ілюстративні методи: 

 унаочнені розповіді; 

  пояснення (розкриття суті понять і явищ при проведенні аудиторних 

занять та консультацій). 

2. Репродуктивні: 

  опитування; 

  тестування; 

  розв’язування задач. 

3. Проблемного викладу: 

 розв’язування проблемних ситуацій; 

 ситуаційне моделювання; 

 аналіз життєвих та виробничих ситуацій. 

4. Частково-пошукові методи: 

  евристичні бесіди (питання, що наштовхують студента на 

самостійний пошук); 

 проєктна діяльність (виконання практичних завдань та курсового 

проєкту що дозволяють отримати актуальний, практично значущий 

результат). 

 

 



 

9. Методи контролю 

 

Контроль знань здійснюється згідно з вимогами «Положення про 

проведення поточного та семестрового контролю»  КрНУ.  Система 

контролю включає поточний і семестровий контроль. При цьому 

застосовуються наступні методи контролю: 

1) спостереження (оцінювання відвідування, оформлення конспекту, 

роботи на лекції); 

2) опитування (оцінювання виконання практичних робіт та 

індивідуальних завдань); 

 3) тестування (оцінювання рівня знань і вмінь після вивчення 

матеріалу кожного змістового модуля); 

4) залік (оцінювання рівня засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу з навчальної дисципліни). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття. 

Тестування проводиться наприкінці кожного змістового модулю за 

рахунок аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 

певної сукупності знань та умінь, що формує цей модуль. Тестування 

реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і 

проведення спеціальних контрольних заходів. 

 

№ та назва змістового модуля Форма 

контролю 

Час 

проведення 

Змістовий модуль 1. Планування населених 

пунктів. 

Тестування Практичне 

заняття №6 

Змістовий модуль 2. Вулично-дорожня 

мережа поселень. 

 

Тестування Практичне 

заняття №10 

 

Підсумковий контроль – залік, проводиться в формі тестування з 

задачами. За власним бажанням студента, після складання тесту, з метою 

уточнення оцінки він може відповісти на 1-2 додаткових запитання (за 

вибором викладача). 

Організація МРОЗ студентів із конкретної навчальної дисципліни 

регламентується «Правилами модульно-рейтингового оцінювання знань із 

навчальної дисципліни, які затверджуються рішенням кафедри.  

 

 

 

 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Примітки: 

1. Максимальна кількість балів за аудиторні заняття виставляється за систематичну і 

активну роботу студента, дотримання термінів виконання і захисту практичних робіт. 

2. За пропущені без поважної причини й не опрацьовані аудиторні заняття бали не 

виставляються. 

3. При несвоєчасному (без поважної причини) захисті практичних робіт максимальна 

кількість балів встановлюється у розмірі 50% від вказаних у таблиці. 

4. До підсумкового заліку допускаються студенти, які захистили індивідуальне завдання 

(РГ) та за результатами поточного й підсумкового контролю набрали 50 і більше балів. 

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше ніж 50 балів, він 

зобов’язаний до початку екзаменаційної сесії підвищити рейтинг шляхом 

перескладання контрольних робіт. 

5. Якщо студент пропустив більше 50% усіх занять, то він не може отримати за семестр у 

цілому більше 60 балів. 

 

 

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 

 

Вид контролю 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
Контроль 

відвідування та 

роботи на лекції 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Контроль 

виконання 

практичних 

завдань 

3 6 3 3 3 - 6 3 3 - 30 

Поточний 

контроль 

(тестування) 

30 30 60 

Усього 53 47 100 



 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Планування та забудова поселень» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) 

/ [укл. В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Міхно]. – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – 25 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Планування та забудова поселень» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього 

ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. В. В. 

Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Міхно]. – Кременчук: КрНУ, 2018. – 15 

с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Планування та забудова поселень» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) 

/ [укл. В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. Б. Міхно]. – Кременчук: 

КрНУ, 2018. – 25 с. 

4. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з 
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