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Загальний опис дисципліни 
 

Основи містобудування є вибірковою навчальною дисципліною підготовки 
архітектора під час вивчення якої студент отримає знання та практичні навички у 
розробленні окремих частин та елементів міської та сільської системи, побудові 
мереж вулиць і доріг, забудові його центру, житлових районів, організації садово-
паркових зон, теорії реконструкції центрів історичних міст, громадських та 
житлових об’єктів. 

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів розуміти: тенденції 
розвитку містобудування; основи класифікації міст; архітектурно-планувальні та 
композиційні методи формування просторів міст; напрямки розвитку міст і 
селищ. 

В результаті вивчення дисципліни студенти спеціальності 191 «Архітектура 
та містобудування» повинні: 

знати: 
- принципи функціонального зонування міських територій; 
- основи теорії організації центрів історичних міст, громадських та 

житлових об’єктів;  
- історичні передумови та етапи формування міст та інших населених 

пунктів;  
- прийоми та методи планування міських та сільських територій;  
вміти: 
- розробляти схеми генеральних планів міст, селищ міського типу та сіл;  
- аналізувати функціональне зонування міських територій; 
-  розробляти заходи по створенню композиційних основ формоутворення і 

детального планування: групи будівель, кварталу, мікрорайону; 
- співвідносити свої проектні рішення з історією та традицією місцевості; 
- використовувати історичні і традиційні планувальні вирішення при 

створенні сучасних планувальних вирішень міст, селищ та сіл. 

https://bud.snau.edu.ua/kafedri/demonstracionnaya-kafedra/


 
Перелік тем, що виносяться на розгляд: 
 

1. Основні положення містобудування.  
2. Еволюція планування та забудови міських поселень.  
3. Планувальна структура території міста. 
4. Зонування населених місць і - - 6 3,4,5,11,12,13 2Конкретне джерело із основної 

чи додатково рекомендованої літератури 3 членування території 
5. Сучасні види та системи розселення  
6. Мережі культурно - побутового обслуговування населення  
7. Планувальна організація та композиційне вирішення житлової забудови 
8. Композиційні прийоми формування містобудівного об’єкту 
9. Прийоми вирішення ансамблів і центрів населених місць 
10. Планувальна структура промислової і складської зони. 
11. Мережа вулиць і шляхів, транспортне обслуговування. 
12. Інженерна підготовка території та інфраструктури. 
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