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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Планування міст і транспорт 

2. Факультет/кафедра Будівельний факультет / кафедра Архітектури та інженерних ви-

шукувань 

3. Статус ОК Обов’язковий 

4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для (заповню-

ється для обов’язкових ОК) 

Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інжене-

рія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальніс-

тю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» кваліфікація: бака-

лавр з будівництва та цивільної інженерії. 

5. ОК може бути запропоно-

ваний для (заповнюється 

для вибіркових ОК) 

 

6. Рівень НРК 6 рівень 

7. Семестр та тривалість ви-

вчення 

денне – 4 семестр, 1-15 тиждень / заочне – 5 семестр 

8. Кількість кредитів ЄКТС 4 

9. Загальний обсяг годин та їх 

розподіл  

Контактна робота (заняття) Самостійна робо-

та 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні  

Денна 

16 

Заоч 

2 

Денна 

30 

Заоч. 

- 

Денна 

- 

Заоч. 

- 

Денна 

44 

Заоч. 

118 

10. Мова навчання Українська 

11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

д. арх. Височин Іван Андрійович 

ст. викладач Галушка Сергій Анатолійович 

11.1 Контактна інформація кабінет 431е; т. +380954625299 

кабінет 431е; т. +380971501116 

12. Загальний опис освітнього 

компонента 

Планування міст і транспорт  є складовою підготовки інженера 

будівельника. Підчас вивчення ОК студент отримає знання: на 

понятійному рівні - загальні питання проектування і реконструкції 

поселень та їх планувальних елементів; на фундаментальному рі-

вні - основи теорії проектування та реконструкції центрів історич-

них міст і поселень, громадських та житлових об’єктів; на прик-

ладному рівні - методи планування і реконструкції функціональ-

них зон поселень;  фактори, що впливають на формування, розви-

ток і розташування на території України населених місць; діючі 

нормативні документи щодо формування і насичення простору 

поселення; вимоги і норми щодо реконструкції і розвитку населе-

них місць; правила і норми використання панівних напрямків віт-

рів щодо розташування житлової і виробничих зон; правила та 

норми розміщення нового будівництва. Також навчиться:  на ре-

продуктивному рівні - застосовувати одержані знання і навички 

при проектуванні та реконструкції поселень і архітектурних 

об’єктів; на алгоритмічному рівні -  проводити передпроектні 

дослідження,складати на їх основі опорні плани забудови;  вико-

нувати інвентаризацію забудови; на творчому рівні - розробити 

проект реконструкції  поселення; провести розрахунки: чисельно-
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ПРО-

ГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього ком-

понента студент очікувано буде 

здатен… 

Програмні результати навчання, на досягнення яких 

спрямований ОК (зазначити номер згідно з нумерацією, 

наведеною в ОП)
1
 

Як оціню-

ється ДРН 

ПРН1 ПРН4 ПРН8 ПРН12 

ДРН 1 розробляти основні на-

прямки і форми розселення, та 

функціональну організацію і 

функціональне зонування те-

риторії населеного місця. 

х    Контрольна 

робота 

ДРН 2 розробляти  ландшафт-

ну рекреацію, озеленення та 

благоустрій населених пунктів. 

х    Контрольна 

робота 

ДРН 3 виконувати архітектур-

но-планувальну реконструкцію 

поселення та розрахунок 

об’єктів житлового, адмініст-

ративного та культурно-

побутового призначення. 

х х х х Модульна 

курсова ро-

бота 

ДРН 4  виконувати основи 

проекту з транспортними 

зв’язками та вулично-

шляховою мережею на місце-

вість 

х х х х Розрахунко-

во-проектна 

робота 

 

  

                                           
 

сті мешканців,балансу території та ТЕО . 

Отримання знань ОК дає можливість в подальшому працювати 

інженером проектувальныком. 

13. Мета освітнього компонен-

та 

Формування студентами навичок просторової організації посе-

лення . 

14. Передумови вивчення ОК, 

зв'язок з іншими освітніми 

компонентами ОП 

Для успішного освоєння ОК необхідно знати та вміти  на основі 

отриманих теоретичних і практичних знань створення схем гене-

ральних планів поселень, тобто: реконструкції каркасу вуличної 

мережі, реконструкції зонування поселень (громадський центр, 

житлова зона, зона громадських (цивільних) будівель, комуналь-

но-складська зона, система озеленення). 

15. Політика академічної доб-

рочесності 

Самостійні та контрольні роботи по ОК, студент повинен викону-

вати самостійно та своєчасно здавати викладачу. Вразі не вико-

нання цих вимог робота студента не буде зарахована, а студент 

буде направлений на додаткове вивчення ОК. 

16. Посилання на курс у сис-

темі Moodle 

http://cdn.sau.sumy.ua/moodle/course/view.php?id=1137 
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3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 

Перелік питань, що бу-

дуть розглянуті в межах 

теми 

Розподіл в межах загального бюджету часу Рекомендована 

література
2
 Аудиторна робота Самостійна ро-

бота 

 Лк П.з / семін. з Лаб. з. 

 Денна 
 

Заоч. 
 

Денна 

 

Заоч. 
 

Денна Заоч. Денна 
 

Заоч. 
 

 

Тема 1. Основні напрям-

ки і форми розселення. 

1. Загальні питання. 

2. Основні напрямки ро-

зселення. 

3. Територіальні систе-

ми. 

4. Історичний розвиток 

системи розселення 

2 2 2    2 12 1-3;8;10;13 

Тема 2. Функціональна 

організація території 

населеного місця. 

1. Вибір території. 

2. Планування населених 

пунктів. 

2 - 2    4 12 1-3;5;8,10,13 

Тема 3. Функціональне 

зонування. 

1. Сельбищна зона (гро-

мадський центр, житлова 

забудова). 

2. Виробнича зона ( сіль-

ських поселень, примі-

ська зона, район). 

3. Комунально-складська 

зона міст. 

2 - 4    6 14 1-3; 5;8,10,13 

Тема 4. Ландшафтна 

рекреація та озеленення 

населених місць. 

1. Територіальна органі-

зація. 

2. Властивості зелених 

насаджень, їх роль в на-

селених пунктах. 

3. Проектування зелених 

насаджень. 

2 - 4    6 14 1-3; 5;8,11,13 

Тема 5. Благоустрій на-

селених пунктів. 

1. Загальні вирішення. 

2. Основи інженерної 

підготовки території для 

будівництва. 

3. Вертикальне плану-

вання. 

2 - 4    6 14 1-3;8,11,13 

Тема 6. Архітектурно- 2 - 4    6 14 1-3;6,8,11,13 

                                           
2
Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури  
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планувальна реконстру-

кція поселень. 

1. Вибір території для 

розташування нового 

будівництва. 

2. Упорядкування зону-

вання території. 

3. Упорядкування мере-

жі вулиць і проїздів. 

4. Визначення складу та 

місткості закладів і підп-

риємств культурно-

побутового обслугову-

вання населення. 

5. Черговість реконстру-

кції населеного пункту. 

6. Економічна доціль-

ність реконструкції на-

селеного пункту. 

Тема 7. Організація сис-

теми культурно-

побутового обслугову-

вання населення. 

1. Організація мережі 

культурно-побутового 

обслуговування. 

2. Дошкільні заклади.  

3. Загально-освітні шко-

ли. 

4. Позашкільні заклади. 

5. Лікувально-

профілактичні заклади; 

установи відпочинку. 

6. Фізкультурно-

оздоровчі та спортивні 

будинки і споруди. 

7. Культурно-освітні, 

видовищні та культурні 

установи. 

8. Підприємства роздрі-

бної торгівлі. 

9. Органи управління і 

зв’язку. 

2 - 4    6 14 1-3;8,12,13 

Тема 8. Перенесення 

проекту планування та 

забудови поселення на 

місцевість. 

1. Склад проектно-

кошторисної документа-

ції. 

2. Основні принципи пе-

ренесення проектів пла-

нування на місцевість. 

2 - 4    4 12 1-3;9;11,13 

Тема 9. Транспортні 

зв’язки та вулично-

шляхова мережа. 

- - 2    4 12 1-4;9,12,13 
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1. Зовнішні та внутріш-

ньогосподарські шляхи. 

2. Класифікація транспо-

ртних зв’язків. 

3. Архітектурно-

планувальна забудова 

вулиць. 

Всього 16 2 30    44 118  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання (робо-

та, що буде проведена викла-

дачем під час аудиторних за-

нять, консультацій) 

Кількість 

годин 

Методи навчання (які види 

навчальної діяльності має ви-

конати студент самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН 1. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

14 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

12 

ДРН 2. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

12 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

12 

ДРН 3. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

12 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

12 

ДРН 4. Пояснення, лекція, робота з 

книгою, демонстрація мате-

ріалу за допомогою мульти-

медійних технологій, практи-

чна робота. 

8 Використання технічних за-

собів навчання, самооцінка 

знань, використання опорних 

конспектів лекцій, основної 

та допоміжної літератури. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

8 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1.Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2. Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у загальній 

оцінці  

Дата складання 

 Контрольна робота  20 балів/ 20% 5 тиждень 

 Розрахунково-проектна робота 30 балів/ 20% 9 тиждень 
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 Модульна курсова робота 30 балів/ 30% 14 тиждень 

 Залік 20 балів/ 30% По завершенні ОК 

 
5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент
3
 Незадовільно Задовільно Добре Відмінно

4
 

Контрольна робо-

та 

<6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

6-11 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окре-

мі складові відсутні 

або недостатньо 

розкрити. 

12-19 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

20 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

Курсова робота <9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

9-19 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окремі складові 

відсутні або недостатньо 

розкрити. 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

Розрахунково-

проектна робота 

<9 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

9-19 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окремі складові 

відсутні або недостатньо 

розкрити. 

20-29 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

30 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

Залік <6 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано. 

6-11 бала 

Більшість вимог 

виконано, але окре-

мі складові відсутні 

або недостатньо 

розкрити. 

12-19 бала 

Виконано усі ви-

моги завдання. 

20 балів 

Виконано усі вимоги 

завдання, продемо-

нстровано вдумли-

вість, запропонова-

но власне вирішен-

ня. 

 

5.3.Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удоско-

налення передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Письмове опитування після вивчення тем 1-3 5 тиждень 

2. Письмове опитування після вивчення теми 4-6 8 тиждень 

3. Письмове опитування після вивчення тем 7-9 13 тиждень 

 

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Підручники посібник 

1. ДБН Б. 2.4-1.94 “Архітектура, планування та благоустрій сільських населенних місць” (К., 1994 р.) 
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2. Виншу И.А. Архитектурно-планировочная организация сельских населенных пунктов: Учебник для ву-

зов. – М.: Стройиздат, 1986. – 279 с., ил. 

3. Кончуков Н.П. и др. Планировка сельских населенных мест/ Н.П.Кончуков, В.С. Бойчук, Я.Ф. Миняева. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – 317 с., ил. – (Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений) 

4. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновский А.Д. Единая транспортная система: Учебник для вузов. –М.: 

Транспорт, 1987. – 307 с. 

 

6.1.2. Методичне забезпечення 

5. Планування міст і транспорт. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів 2 

курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – 

Суми, 2017. – 37 с. 

6. Планування міст і транспорт. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та 

3 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія». – Суми, 2017. – 10 с. 

7. Планування міст і транспорт. Планування поселень в умовах реконструкції. Методичні вказівки / Суми 

2017р. – 26 с. 

8. Планування міст і транспорт. Ч.І. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм на-

вчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – Суми: СНАУ, 2013. – 51 с. 

9. Планування міст і транспорт. Ч.ІІ. Курс лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм на-

вчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – Суми: СНАУ, 2013. – 67 с. 

10. Планування міст і транспорт. Ч.І. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студента з вивчення ле-

кцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будів-

ництво». – Суми, 2012. – 52 с. 

11. Планування міст і транспорт. Ч.ІІ. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студента з вивчення 

лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будів-

ництво». – Суми, 2012. – 64 с. 

12. Планування міст і транспорт. Ч.ІІІ. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студента з вивчення 

лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будів-

ництво». – Суми, 2012. – 79 с. 

 

6.1.3. Інші джерела 

13. Иконников А.В. и др. Основи градостроительства и планировка сельских населенных мест: Учебник. –

М.: Высш. школа, 1982. – 247 


