
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ І МІСТОБУДУВАННЯ» 

 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Сукупність теоретичних та практичних підходів  щодо 

формування до використання теоретико-методологічних основ щодо 

планування територій з урахуванням земельно-ресурсного потенціалу, 

регулювання земельних відносин та бази практичного застосування  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формуються знань, умінь і навичок використання теоретико-

методологічних основ та практичної бази щодо планування територій з 

урахуванням земельно-ресурсного потенціалу та регулювання земельних 

відносин. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності 

знань та вмінь сучасної системи планування територій у сучасних 

умовах земельних відносин в Україні 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Уміти працювати в  системі та структурі органів управління 

України, впевнено володіти повноваженнями органів державного 

управління України. 

Уміти формувати структуру та організацію діяльності органів 

земельних ресурсів України в галузі планувально-містобудівної 

діяльності, застосовувати норми земельного права у сфері 

державного управління; 

Уміти організовувати та проводити в органах влади заходи щодо 

земельних відносин із чітким дотриманням вимог до процедури та 

норм чинного законодавства України. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Формування систем розселення. 

Типологія і класифікація населених пунктів. Вибір території для 

розвитку існуючого й будівництва нового міста. Завдання оцінки 

міських функцій і функціонального зонування території в 

містобудівному проектуванні. Планувальна структура міста: 

архітектурна композиція міста, форми плану міста. Класифікація, 

структура та планувальні схеми вуличної мережі міста. 
Екологічний благоустрій міських територій. Охорона 

навколишнього середовища. Інсоляція міських територій і аерація 

 

(Ф 21.01 - 03) 



житлових територій. Освітлення міських територій. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, практичні 

Форми навчання: аудиторне 

Пререквізити Основи екології 

Землекористування 

Управління територіальним розвитком 

Пореквізити Державний земельний кадастр.  

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз. 

Кадастр населених пунктів 

Землевпорядне проектування 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Довідник із землеустрою/ за ред. Л.Я. Новаковського.- 4-те вид., 

перероб. і доп. – К.: Аграр. Наука, 2015. – 492 с. 

Новаковський Л.Я., Леонець В.О. Удосконалення земельних 

відносин у містах. - К.: Урожай, 2006.- 144 с. 

www.zakon.rada.gov.ua 

http://land.gov.ua/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Корпус 3. Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
залік 

Кафедра Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) 

 

БЄЛОУСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат географічних наук 
Наукове звання: доцент 
Профайл викладача: - 
Тел.: (044) 406-77-58 
E-mail: nataliia.bielousova@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 3.503 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 
 

http://land.gov.ua/
mailto:nataliia.bielousova@npp.nau.edu.ua

