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Опис дисципліни 

«Планування поселень та вулично-дорожня мережа» – навчальна 

дисципліна, має на меті сформувати у студентів знання 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 

Завдання вивчення дисципліни – надати студентам знання щодо 

раціонального розташування сельбищної, виробничої та ландшафтно-

рекреаційної зони населеного пункту з дотриманням усіх нормативних вимог, 

при цьому забезпечуючи жителів усіма необхідними зручностями проживання, 

виробничої діяльності та улаштування вулично-дорожньої мережі.. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти набувають вмінь, щодо 

розробки функціонально-планувальної структури населених пунктів; 

розрахунку та проектування забудови сельбищної та виробничої зон, 

формування ландшафтно-рекреаційної зони;  розташовування установ й 

підприємств обслуговування населення; раціонального планування вулично-

дорожньої мережі та виконання інженерної підготовки та захисту території. 

Питання системного підходу до проектування міст, функціональні й 

структурно-територіальні тенденції та закономірності розвитку міських 

поселень,  їх планувальна структура та функціональна організація, основні 

транспортні проблеми сучасного міста, класифікація міського транспорту і 

вулично-дорожньої мережі є важливими питання сучасного землекористування.  

Загальне функціональне зонування територій поселень в Україні 

здійснюється згідно з опрацьованими для кожного міста, селища міського типу 

чи села генеральними планами. Розробка проектів функціонального зонування 

території міста показала необхідність детального і твердого регламентування 

функціонального використання та забудови території і, отже, більш детальної 

класифікації. 

Кінцевим результатом вивчення навчальної дисципліни є підготовка 

фахівців до розуміння і практичного використання набутих знань з проблем 

територіального планування землекористування в практичній діяльності та 

науковій роботі 

 Навчальна дисципліна має на меті сформувати та розвинути 

наступні компетентності студентів. 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 2 Знання та розуміння області геодезії та землеустрою. 

Фахові компетентності: 

ФК 1. Здатність застосовувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою 

ФК 6. Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження 

в галузі геодезії та землеустрою 
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ФК 10 Здатність розробляти проєкти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати результати 

польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

ФК 11 Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

Навчання спрямоване на отримання наступних результатів: 

ПРН 2 Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання 

нерухомості і земельного кадастру, просторового розвитку територій 

ПРН 3 Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на 

національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур 

державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та 

обмежень у їх використанні 

ПРН 4. Застосовувати методи і технології створення державних 

геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, 

топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для 

вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, 

громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів  

ПРН 11 Володіти методами землевпорядного проєктування, 

територіального і господарського землеустрою, планування використання та 

охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, 

екологічного, ландшафтного, природоохоронного характеру та інших чинників. 

 

Розподіл годин за видами занять 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

Всього годин 120 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Загальна організація міських і сільських поселень. 

Тема 2. Сельбищна територія міста. 

Тема 3. Виробнича територія міста. 

Тема 4. Ландшафтно-рекреаційна територія міста. 

Тема 5. Установи й підприємства обслуговування. 

Тема 6. Основні відомості про шляхи сполучення. 

Тема 7. Проєктування траси автодороги в плані. 

Тема 8. Проєктування повздовжнього профілю автодороги. 

Тема 9. Проєктування поперечного профілю автодороги. 

Тема 10. Проєктування земляного полотна автодоріг. 
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Теми практичних занять 

1. Попередні розрахунки проекту планування і забудови населеного 

пункту. 
2. Функціональне зонування населеного пункту. 

3. Планування житлової забудови. 
4. Розроблення ситуаційного плану населеного пункту. 

5. Благоустрій присадибної ділянки. 

6. Розрахунок техніко-економічних показників проекту планування і 
забудови населеного пункту. 

7. Планування мережі вулиць і доріг, громадського центру, зелених 

насаджень. 
8. Проєктування траси автодороги загального користування у плані. 

9. Проєктування траси автодороги загального користування у 
повздовжньому профілі. 

10. Проєктування траси автодороги загального користування у 

поперечному профілі 
 

 

Індивідуальне завдання 

Курсовий проєкт: «Проєкт планування сільського населеного пункту та 

головної вулиці». 

 

Методи навчання 

У ході лекційних занять задіяні пояснювально-ілюстративні методи 

навчання (унаочнені розповідь, пояснення), на практичних заняттях – 

пояснення (як пояснювально-ілюстративний метод), репродуктивні методи 

(виконання вправ за зразком чи алгоритмом, опитування, тестування), 

проблемного викладу (розв’язування проблемних ситуацій) і частково-

пошукові методи (проектна діяльність при виконанні курсового проєкту, що 

дозволяють отримати актуальний, практично значущий результат). 

 

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Рекомендована базова навчальна література: 

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. 
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6. Дідик В. В. Планування міст / В. В Дідик, В. В. Павлів. – Львів: 

Львівська політехніка, 2003. – 407 с. 

7. Клюка О.М. Вулично-дорожня мережа поселень. / О.М. Клюка. 

Навчальний посібник. – Видавництво «Християнська зоря», 2017. – 147 с. 
 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний курс «Планування поселень та вулично-дорожня 

мережа». Онлайн-система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / О.М. Клюка. 

URL: http://krnu.org/course/view.php?id=1658 (спосіб зарахування – 

самореєстрація). 

2. Електронний репозитарій КрНУ. Методичне забезпечення з 

дисципліни «Планування поселень та вулично-дорожня мережа». URL: 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193. 

 

Вимоги викладача 

Вивчення навчальної дисципліни «Планування поселень та вулично-

дорожня мережа» потребує:  

 відвідування аудиторних занять і виконання самостійної роботи згідно 

із навчальним планом;  

 підготовки до практичних занять;  

 онлайн тестування; 

 виконання індивідуального завдання (курсового проєкту); 

 дотримання вимог академічної доброчесності.   

Розв’язання практичних завдань повинно відповідати визначеним у 

методичних вказівках вимогам, та містити розрахунок із наведенням 

необхідних розрахунків на підставі індивідуальних вихідних даних за 

відсутності ознак повторюваності та плагіату. На практичних заняттях 

присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою.  

Бали за виконання та захист усіх практичних робіт та курсової роботи, що 

передбачені програмою дисципліни, нараховуються виключно після їх захисту 

(відповіді на контрольні питання). При цьому максимальним рейтингом 

оцінюється виконання усіх практичних робіт згідно з розкладом занять за 

умови їх захисту. 

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Те ж саме стосується й 

студентів, які не змогли з першого разу розв’язати поставлене завдання або 

показали відсутність теоретичних знань з основних питань теми.  

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, 

поважно ставитися до усіх учасників навчального процесу, бути уважним та 

дисциплінованим, має дотримуватися санітарно-гігієнічним норм та правил, та 

строків виконання навчальних завдань. 

Всі види завдань студент має вирішувати індивідуально, керуючись 

власними знаннями, уміннями та навичками. За необхідності студент може 

отримати консультації з незрозумілих питань. 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Посилання на всі використані ресурси та літературні джерела (наприклад, 

у курсовому проєкті) повинні бути чітко визначені та оформлені належним 

чином.  

 

Можливості дистанційного навчання 

У разі виникнення поважних причин, які не дозволятимуть студенту 

відвідувати заняття, для такого студента можливе дистанційне навчання із 

застосуванням ряду наявних інноваційних засобів та інформаційних джерел, а 

саме: 

основні: 

1) електронний курс «Планування поселень та вулично-дорожня мережа». 

Онлайн-система навчання КрНУ [Електронний ресурс] / О.М. Клюка. URL: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1658   – для організаційного забезпечення 

дистанційного навчання та оцінювання знань проведення тестування за 

змістовими модулями. Спосіб зарахування – само реєстрація. Оцінки за 

результатами складання тестів студент має можливість автоматично бачити та 

контролювати у електронному журналі оцінок свого акаунту в Онлайн-системі 

навчання КрНУ; 

2)  тематичні групи у мобільних додатках Viber, Telegram тощо (вибір 

додатку обумовлюється побажаннями конкретної академічної групи студентів 

за принципами студентоцентрованого підходу) – для проведення групових 

поточних консультацій та поточного контролю виконання практичних робіт та 

індивідуального завдання. Група створюється старостою і включає викладача та 

членів відповідної академічної групи. Всі студенти беруть участь у чаті. 

Студент має можливість задавати питання у відповідній групі або за розладом 

консультацій, або у будь-який зручний для себе час. У разі консультацій за 

розкладом студент отримує відповідь відразу, у іншому випадку – коли у 

викладача з’являється можливість надати відповідь. 

допоміжні: 

1) електронна пошта або будь-який зручний та бажаний для студента 

засіб із зазначених вище – для проведення додаткових одноосібних 

консультацій за бажанням студента та / або отримання остаточних результатів 

самостійної роботи; 

2) веб-сторінка кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131 – містить новини, корисну інформацію, методичні 

вказівки, робочу та навчальну програми з дисципліни; 

3) репозитарій КрНУ http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193, 

який також містить методичні вказівки, робочу та навчальну програми. 

 

Контрольні заходи  

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль (онлайн 

тестування і курсовий проєкт), диференційований залік.   

 

 

 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://gzk.kdu.edu.ua/node/131%20–%20містить%20новини,%20корисну%20інформацію,%20методичні%20вказівки,%20робочу%20та%20навчальну%20програми%20з%20дисципліни;3
http://document.kdu.edu.ua/met_sp_bak.php?spec=193
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

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 


