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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни "Основи 

містобудування" складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності "Архітектура та 

містобудування". Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

формування теоретичних та практичних навичок для здійснення 

розрахунків елементів забудови міської території, виконання 

урбаністичних проектних робіт. 

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна "Основи 

містобудування" логічно продовжує цикл гуманітарної та 

фахової підготовки архітектора. За змістом пов’язана з 

дисциплінами „Культурологія”, „Філософія”, спрямована на 

синтез та розвиток знань, практичних навичок, отриманих під 

час вивчення професійно орієнтованих дисциплін „Історія 

мистецтв”, „Історія архітектури та містобудування”, 

„Композиція”, „Архітектурне проектування” тощо. 

Анотація 

Питання, які розглядає та вивчає дисципліна "Основи 

містобудування" наразі є актуальними для розуміння принципів, 

особливостей та закономірностей формування повноцінного 

життєвого середовища людини, яке створюється у взаємозв'язку 

архітектури та містобудування. Дисципліна навчає майбутніх 

фахівців всебічно та системно підходити до вирішення проблем 

урбанізаційного середовища. 

Програма передбачає комплексне навчання в рамках 

компетентнісного підходу. Дисципліна має на меті сформувати 

у студентів систему знань про утворення структури 

урбаністичного середовища на етапі сучасного містобудування.  

Даний курс носить міждисциплінарний характер і є одним 

з способів поєднання курсів гуманітарного циклу із 

дисциплінами фахової підготовки студентів, навчальних 
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практик та науково-проектної практики; є однією з базових 

дисциплін, що передує виконанню бакалаврської 

кваліфікаційної роботи.       

Ключові слова: місто, містобудування, урбаністика, 

система розселення, генеральний план, детальний план 

території, функціональне зонування, сельбищна територія, 

виробнича територія, ландшафтна та рекреаційна території, 

житловий квартал, мікрорайон, житловий район, вулично-

дорожня мережа, громадські простори. 

Аbstract 

The questions that are considered and studied by the discipline 

"Basis of  Urban Planning" are currently relevant to understanding 

the principles, features and patterns of the formation of a full-fledged 

human living environment, which is created in the relationship 

between architecture and urban planning. The discipline teaches 

future professionals to comprehensively and systematically approach 

the solution of the problems of the urbanization environment. 

The program provides comprehensive training in a 

competency-based approach. The discipline aims to form a system of 

knowledge about the formation of the urban environment at the stage 

of modern urban planning. 

This course has an interdisciplinary nature and is one way to 

combine courses in the humanities with disciplines of students' 

professional training, academic practice and research and project 

practice; is one of the basic disciplines that preceded the 

implementation of the baccalaureate qualification work. 

Keywords: city, town, urban planning, urbanistics, settlement 

system, master plan, detailed plan of the territory, functional zoning, 

residential territory, production area, landscape and recreational 

territory, residential quarter, microdistrict, residential area, street and 

road network, public spaces. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань 
Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

1 2 3 

Кількість 
кредитів – 5 

Галузь знань 
19 «Архітектура та 

будівництво» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 
191 «Архітектура та 

містобудування» 

Рік 

підготовки: 

3-й 
Змістових 

модулів – 2 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання: – 

Семестр: 

6-й 

Лекції 
30 год. 

Загальна 
кількість годин – 

150 

Практичні, 

семінарські 

24 год 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

Самостійної 
роботи студента 

– 5,3 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лабораторні 
– 

Самостійна 

робота 
96 год. 

Індивідуальні 

завдання 

– 

Вид контролю:  
залік 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять 
до самостійної та індивідуальної роботи студентів становить: 
36% до 64%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Основи містобудування» полягає 

в формуванні студентами системи знань про структуру 

урбаністичного середовища, знайомство з принципами 

розселення та районного планування, засвоєнні методики 

зонування територій населених пунктів, розумінні сутності 

проблематики культурно-побутового обслуговування населення 

та організації мережі громадських центрів міста, відчутті логіки 

формування системи пішохідних, транспортних та інженерних 

комунікацій.  

Завдання дисципліни «Основи містобудування»: 

− вивчення сучасних засад проектування містобудівних 

утворень; 

− розгляд особливостей формування структурних 

елементів міських поселень; 

− набуття студентами вмінь проектування житлових 

районів, мікрорайонів, житлових комплексів, системи 

громадських просторів, ландшафтно-рекреаційних територій. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

− особливості екологічного, економічного та 

демографічного аспектів містобудівельної проблематики 

(структурний рівень "система розселення"); 

− принципи раціонального зонування території 

населеного пункту, ефективності зв’язків між його елементами; 

− методику формування великих міських районів у 

складі виробничої та сельбищної територій (структурний рівень 

"міський район"). 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
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− на практиці користуватися набутими знаннями, 

застосовувати теоретичні положення для оптимального 

вирішення поставлених завдань; 

− на основі отриманих знань по курсу і у взаємодії з 

теоретичними положеннями суміжних дисциплін приймати 

обґрунтовані, раціональні та оригінальні проектні рішення; 

− виконувати розрахунки елементів забудови території 

житлового кварталу, мікрорайону, житлового району, житлового 

комплексу та елементів розпланування ділянки житлового 

будинку; 

− виконувати схеми забудови житлового кварталу, 

мікрорайону, житлового району, житлового комплексу, схеми 

пішохідних та транспортних комунікацій та креслення 

розпланування ділянки житлового будинку. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Місто як об'єкт проектування. 

Тема 1. Системи розселення.  

Вступ. Мета і основні завдання курсу. Уявлення та 

підходи до пізнання міста. Передумови формування систем 

розселення. Система розселення у масштабі країни. Система 

містобудівного планування в Україні.  

Тема 2. Особливості проектування міст. 

Вибір території для населеного пункту. Території та 

функціональне зонування міста. Планувальна організація 

території міста. Оптимізація та реконструкція планувальної 

структури. Генеральний план міста. План зонування території. 

Детальний план території.  

Тема 3. Транспорт у планувальній організації міста. 
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Транспортна система міста. Вулично-дорожня мережа. 

Транспортні пересадкові вузли. Організація руху транспорту у 

місті. Площі міста. Зберігання автотранспортних засобів у місті.  

Тема 4. Система громадських центрів у місті. 

Громадські центри. Загальноміський центр. Складові 

територіальної структури загальноміського центру 

(функціональні зони). Пішохідні громадські простори у 

центрах міста.  

Тема 5. Композиція міста.  

Просторова організація міського середовища. 

Компоненти містобудівної композиції. Природна зумовленість 

композиції міста. Функціональна зумовленість композиції міста. 

Принципи і засоби композиції у містобудуванні. Класифікація 

архітектурних просторів. Закономірності сприйняття 

архітектурного простору.  

Тема 6. Управління містом.  

Поняття та завдання управління містом. Система і засоби 

управління розвитком міста (органи самоврядування і 

законодавство). Концепції, програми і стратегії розвитку міста. 

Аналіз стану міста. Напрями розвитку міста. Моніторинг 

розвитку міста. Законодавство у сфері містобудівної діяльності 

та управління містом. 

Тема 7. Роль історичного середовища та культурної 

спадщини у місті.  

Історичне середовище та культурна спадщина міста. 

Містобудівні засади охорони та регулювання забудови об'єктів 

культурної спадщини. Пам'яткоохоронне зонування та його 

містобудівні режими. Виявлення зон композиційно-видового 

впливу об'єктів культурної спадщини. Містобудувні засади 

збереження традиційного характеру історичних поселень.  

Тема 8. Охорона навколишнього середовища.  
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Вплив урбанізації на стан довкілля. Особливості 

екологічного стану міст України. Екологічні аспекти 

містобудування. Екологічна оцінка території міста. Містобудівні 

заходи з охорони довкілля. Санітарне очищення. Захист від 

шуму. Захист від вібрації, електричних і магнітних полів, 

випромінювань і опромінювань.     

Змістовий модуль 2. Проектування структурних 

елементів міста. 

Тема 9. Сельбищна територія.  

Структура сельбищної території. Система громадського 

обслуговування. Підприємства торгівлі, громадського 

харчування і побуту. Навчально-виховні установи. Установи 

культури, мистецтва та сакральні споруди. Установи охорони 

здоров'я. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи. 

Транспортна і пішохідна мережа міста. Житлова забудова. 

Архітектурно-планувальна організація житлового кварталу і 

мікрорайону.  

Тема 10. Система громадських просторів.  

 Визначення та призначення громадських просторів. 

Особливості сприйняття громадського простору міста. 

Функціонування громадських просторів. Містобудівна 

організація громадських просторів. Пішохідний рух як засіб 

формування громадських просторів. 

Тема 11. Виробнича територія. 

Структура міської виробничої території. Містобудівні 

вимоги до розташування виробничих територій. Промислова і 

наукова зони міста. Промислові райони та промислові вузли. 

Технологічні парки і технополіси. Напрями розвитку 

промислових і науково-виробничих територій. Комунально-

складські території. Зовнішній транспорт. Об'єкти транспортної 

логістики.  
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Тема 12. Ландшафтно-рекреаційні території.  

Структурні елементи території комплексної зеленої зони 

міста. Функціональна структура міських ландшафтно-

рекреаційних територій. Озеленені території загального 

призначення, обмеженого користування та спеціального 

призначення. Зони відпочинку. Природоохоронні території.  

Тема 13. Благоустрій міста.  

Загальні положення про благоустрій міста. Проектування 

об'єктів благоустрою. Благоустрій рекреаційних зон. 

Проектування об'єктів благоустрою з урахуванням потреб 

маломобільних груп населення. Блогоустрій житлової території. 

Благоустрій прибудинкових територій. Проектування 

майданчиків різного призначення. Озеленення житлової 

території. Малі архітектурні форми.  

Тема 14. Світло в місті.  

Особливості формування світлового середовища міста. 

Світлова інсталяція. Класифікація світлових інсталяцій. 

Композиційне моделювання нічного образу міського простору.  

Тема 15. Цивільна безпека.  

Інженерна підготовка території та інженерний захист від 

небезпечних геологічних процесів. Природні загрози та їх вплив 

на безпеку будівель і споруд, просторовий розвиток територій. 

Природні пожежі. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу 

на об'єкти і території. Розроблення інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту у містобудівній документації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Місто як об'єкт проектування 

Вступ. 
Вступ. Тема 1. Системи 
розселення  

10 2 2 - - 6 

Тема 2. Особливості 

проектування міст 
14 2 4 - - 8 

Тема 3. Транспорт у 

планувальній організації 

міста 

10 2 2 - - 6 

Тема 4. Система 

громадських центрів у 

місті 

12 2 2 - - 8 

Тема 5. Композиція міста 10 2 2 - - 6 

Тема 6. Управління 

містом 
8 2 - - - 6 

Тема 7. Роль історичного 

середовища та культурної 

спадщини у місті 

8 2 - - - 6 

Тема 8. Охорона 

навколишнього 

середовища 

8 2 - - - 6 
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Разом за змістовим 

модулем 1 
80 16 12 - - 52 

Змістовий модуль 2. Проектування структурних 

елементів міста. 

Тема 9. Сельбищна 

територія 
14 2 4 - - 8 

Тема 10. Система 

громадських просторів 
10 2 2 - - 6 

Тема 11. Виробнича 

територія 
10 2 2 - - 6 

Тема 12. Ландшафтно-

рекреаційні території 
10 2 2 - - 6 

Тема 13. Благоустрій 

міста 
10 2 2 - - 6 

Тема 14. Світло в місті 8 2 - - - 6 

Тема 15. Цивільна 

безпека 
8 2 - - - 6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
70 14 12 - - 44 

Усього годин 150 30 24 - - 96 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількіс
ть 

годин 
1 2 3 

Змістовий модуль 1. Місто як об'єкт проектування 

 

1. 

Тема 1. Системи розселення. Формування 

агломерацій, конурбацій та мегаполісів 
2 
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 2. 

Тема 2. Особливості проектування міст. вибір 

території для населеного пункту. Побудова 

схеми функціонального зонування міста. 

Детальний план території  

4 

3. 

Тема 3. Транспорт у планувальній організації 

міста. Побудова транспортної схеми міста. 

Побудова поперечних профілів. Організація 

стоянок автомобільного транспорту. 

2 

4. 

Тема 4. Система громадських центрів у місті. 

Побудова схеми громадських центрів міста. 

Планувальна структура загальноміського 

громадського центру. 

2 

5. 

Тема 5. Композиція міста. Визначення 

компонентів містобудівної композиції. 

Принципи і засоби композиції у 

містобудуванні. 

2 

Змістовий модуль 2. Проектування структурних 

елементів міста. 

6. 

Тема 6. Сельбищна територія. Побудова 

схеми структури сельбищної території міста. 

Мікрорайони та житлові райони. Система 

громадського обслуговування міста. 

Побудова схеми мережі доріг житлового 

району та мікрорайону. Види та способи 

житлової забудови.  

4 

7. 

Тема 7. Система громадських просторів. 

Специфіка формування громадських 

просторів у місті. Особливості сприйняття 

громадського простору.  

2 

8. Тема 8. Виробнича територія.  Промислові та 2 
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комунально-складські території у 

планувальній структурі мегаполісу. 

Побудова схеми розміщення промислових 

територій у структурі міста. Схема 

планування промислового району та 

промислового підприємства. Науково-

виробнича та комунально-складська зони. 

9. 

Тема 9. Ландшафтно-рекреаційні території. 

Функціональна структура міських 

ландшафтно-рекреаційних територій. 

Формування комплексної зеленої зони міста.   

2 

10. 

Тема 10. Благоустрій міста. Проектування 

об'єктів благоустрою. Благоустрій житлової 

території. Малі архітектурні форми.  

2 

 Разом 24 

 
6. Завдання для самостійної роботи 

 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

Змістовий модуль 1 

 1. 
Тема 1. Концепції (розвитку систем 
розселення). Концепції ідеальних міст. 

6 

 2. 
Тема 2. Визначення та формування 
приміської зони міста. Закон України про 
регулювання містобудівної діяльності.  

8 

 3. 

Тема 3. Розрахункові параметри вулиць і 
доріг. Поперечні профілі вулиць і доріг 
різних катергорій. Проектування автостоянок 
та гаражів. Закордонний досвід влаштування 
велосипедних стоянок. 

6 
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4. 

Тема 4. Рівні обслуговування громадських 
центрів. Види житлової забудови 
загальноміського центру. Книга Яна Гейла 
Міста для людей. 

8 

5. 
Тема 5. Приклади композицій з історії 
містобудування. Зони житлового середовища 
з погляду формування композиції. 

6 

6. 
Тема 6. Механізм моніторингу реалізації 
планів розвитку міського середовища. 
Загрози розвитку міст. 

6 

7. 

Тема 7. Список всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Історичні ареали. Історико-
культурні заповідники та заповідні території. 
Охоронювані археологічні території. 

6 

8. 
Тема 8. Екологічні проблеми міст. 
Екологічні міста світу. Сміттєспалювальні 
заводи. 

6 

 Змістовий модуль 2  

9. 

Тема 9. Трьохступенева система 
громадського обслуговування сельбищної 
території. Вимоги до транспортної мережі 
житлового району. Архітектурно-
планувальні характеристики житлової 
забудови. 

8 

10. 
Тема 10. Закордонний досвід формування та 
реконструкції громадських просторів міста. 

6 

 
11. 

Тема 11. Промислово-виробнича і науково-
виробнича зони. Функціонально-
планувальна структура технопарків і 
технополісів. 

6 

12. 

Тема 12. Захисні зони від несприятливих 
природних явищ. Насадження на 
кладовищах. Розсадники і декоративні 
школи. Території природно-заповідного 
фонду України.  

6 
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13. 
Тема 13. Закон України "Про благоустрій 
населених пунктів". Місця або зони для 
вигулу тварин. 

6 

14. 
Тема 14. Способи освітлення міських 
просторів. Засоби архітектурного освітлення. 
Засоби вітринного та рекламного освітлення. 

6 

15. 
Тема 15. Метеорологічно- та 
гідрологічнонебезпечні явища та 
містобудівні заходи боротьби з ними. 

6 

 Разом 96 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Основи містобудування» 
здійснюється з використанням інформаційно-ілюстративного та 
проблемного методів навчання. Курс навчання включає: 

− прослуховування лекційного матеріалу; 
− перегляд мультимедійних презентацій; 
− виконання проектних завдань на практичних заняттях 

під керівництвом викладача;  
− самостійне вивчення навчального матеріалу з 

використанням навчальної та спеціальної літератури; 
− самостійне напрацювання варіантів, розробка ескізів 

проектного завдання. 
 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

− оцінка за виконання практичних завдань; 
− підсумковий залік. 
Для діагностики знань використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві 
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помилки методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

Сума Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10

 

Т
11

 

Т
12

 

Т
13

 

Т
14

 

Т
15

 

8 8 6 8 6 3 4 3 8 6 6 6 6 3 3 100 
 

 

Т1, Т2... Т6— теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно   
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з 
можливістю 

не зараховано з 
можливістю 
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повторного складання повторного 
складання 

0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Матеріали лекцій на електронному носії (мультимедійні 

презентації). 

2. Олійник Є.П., Потапчук І.В. Основи містобудування. 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - 

Рівне: НУВГП, 2010. - 244с. 

3. Взірці студентських робіт. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1.  Яргина З.Н., Косицький Я.В., Владимиров В.В., Гутнов 

А.Э. Основы теории градостроительства. –Москва. Стройиздат. 

1986. 

2.  Иодо И.А. Основы градостроительства. Теория. 

Методология. –Минск. Высшая школа. 1983. 

3.  Степанов В.К., Великовский Л.Б., Тарутин А.С., Основы 

планировки населенных мест.  –Москва. Высшая школа. 1985. 

4.  Тосунова М.И. Планировка городов и населенных мест. –

Москва. Высшая школа. 1975. 

5. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Територіальне і 

просторове планування: навч.посібник. - 2-ге вид., доп. - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 368с. 

6. Плешкановская А.М., Савченко Е.Д. города и эпохи. - К.: 

Логос. - 230с. 
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7. Петришин Г.П. Містобудівне проектування. Частина1: 

Місто як об'єкт проектування: навч.посібник. - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 328с. 

8. Петришин Г.П. Містобудівне проектування. Частина2: 

Проектування структурних елементів міста: навч.посібник. - 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 288с. 

Допоміжна 

1. Справочник проектировщика. Градостроительство. –

Москва. Стройиздат. 1981. 

2. Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов. –

Москва. Стройиздат. 1982 

3. ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень. – Київ: Укрархбудінформ, 1993. 

4. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. - 

Київ: Укрархбудінформ, 2018. 

5. ДБН Б.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і 

гаражі для легкових автомобілів. - Київ: Укрархбудінформ, 

2007. 

6. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунтків. - 

Київ: Укрархбудінформ, 2018. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій / 

Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802  
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