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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Теорія містобудування»
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію
розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз
Дана навчальна дисципліна є складовою комплексу фахової підготовки
архітектора, теоретичною основою для обгрунтування проектних вирішень,
управління розвитком та забудовою міст.
Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань, пов’язаних зі
створенням повноцінного життєвого середовища для праці, побуту та
відпочинку населення, забезпеченням охорони довкілля, раціонального
природокористування та збереження культурної спадщини.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- сформувати у студентів знання основних понять у сфері розвитку та
функціонування міст;
-ознайомити з історією розвитку міст, появою, розвитком та реалізацією
теорій містобудування;
-дати уявлення про сучасний стан міст, існуючи проблеми і можливі
способи їх вирішення;
- сформувати практичні навички архітектурно-планувальної організації
сучасних міст;
- навчити студентів орієнтуватися в комплексі завдань, притаманних
сучасній будівельній справі;
-висвітлити місце молодих фахівців у вирішенні проблемних питань
сталого розвитку міст.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
-основні поняття, проблеми і завдання розвитку міста;
- методи вирішення складних завдань і проблем;
-чинні законодавчо-правові акти, основи нормування та стандартизації в
галузі будівництва.
Вміти:
- оцінювати природні умови та ефективність містобудівних рішень;
- виявляти основні проблеми розвитку і забудови міст, а також аеропортів
розташованих поблизу міст;
- використовувати в практичній діяльності законодавчо-правові акти,
спеціальні та додаткові джерела інформації.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається двох навчальних модулів:
- модуль №1 «Структура та об'єкт містобудівної діяльності»
- модуль №2 «Місто, основні характеристики, принципи організації
планувальної структури. Вплив містобудівної теорії на практику »
Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною
складовою навчальної дисципліни. Оцінка засвоєння знань здійснюється під час
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проведення модульної контрольної роботи та аналізу результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Теорія містобудування» базується на знаннях таких
дисциплін, як: «Історія архітектури та містобудування», «Основи геодезії»,
«Типологія будівель та споруд», «Безпека життєдіяльності», «Теоретичні та
методичні основи архітектурного проектування», взаємопов’язана з такими
дисциплінами, як: «Архітектурне проектування», «Основи екології», є базовою
для таких дисциплін, як «Інженерний благоустрій населених міст»,
«Конструкції будівель та споруд», «Ландшафтна архітектура».
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Структура га об’єкт містобудівної діяльності».
Тема 1.1. Мета та завдання дисципліни. Основні поняття і проблеми
містобудування. Виникнення містобудування (урбаністики).
Розвиток
містобудування у сучасному світі і в Україні. Містобудування як галузь
наукових знань і практична діяльність.
Тема 1.2. Розвиток містобудівних теорій. Витоки теорій. Ідеальне місто.
Міста утопістів. Місто XIX ст. Історичні періоди розвитку наукових знань.
Проектування нових міст. Розселення в майбутньому. Майбутнє міст.
Тема 1.3. Явище урбанізації, передумови, ознаки і тенденції.
Суспільно-економічні
передумови.
Історичність
процесу
урбанізації.
Концентрація населення у містах, урбанізовані території, технічна цивілізація
ХІХ-ХХ ст. та її вплив на процеси і напрямки урбанізації у сучасному світі.
Тема 1.4. Типологія містобудівних об’єктів. Типи міст і форми їх
розміщення. Структурно-планувальна характеристика урбанізованих зон.
Каркасні концепції формування урбанізованих зон. Композиційно-планувальна
типологія міст. Типи міст залежно від форми плану. Вплив типології міст на
форми розселення.
Тема 1.5. Формування мереж і систем розселення. Основи
регіонального розселення та районного планування. Види і форми
розселення. Процес зростання міського населення. Агломерації та конурбації і
мегаполіси у світі. Формування міських агломерацій в Україні. Опорний каркас
розселення, системи розселення. Мета та завдання містобудівного проектування
на регіональному рівні
Тема 1.6. Розпланування територій. Мета і завдання опрацювання схем
та проектів розпланування на різних територіальних рівнях. Комплексна оцінка
території. Демографічна ємкість території, соціальні основи розпланування.
А рх іте кту р но-л а нд шафт ні ас пе кти.
Тема 1.7. Аспекти і напрямки теорії містобудування. Соціальноекономічний аспект. Екологічний напрямок. Естетичний розвиток міста.
Тема 1.8. Комплексна оцінка території міста. Демографічна ємкість
території, соціальні основи розпланування. Архітектурно-ландшафтні аспекти
2.2.
Модуль №2 «Місто, основні характеристики, принципи
організації планувальної структури. Вилив містобудівної теорії на
практику ».
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Тема 2.1. Місто - поняття і ознаки. Планувальна структура
і
розвиток міста. Генеральний план міста. Планувальна структура міста. її типи
та елементи. Функціональне зонування міста. Характеристика планувальної
структури та її елементи. Форми розвитку плану міста. Транспортно-інженерна
інфраструктура міста .
Тема 2.2. Організації функціональних зон міста. Система г ромадських
центрів. Функціонально-планувальна організація сельбищної зони. Житлова
забудова. Засоби планувальної організації житлових районів, мікрорайонів,
кварталів. Розміщення центрів громадського обслуговування. Формування
загальноміського центру.
Тема 2.3. Планувальна організація виробничих зон міста.
Класифікація промислових підприємств та принципи їх розміщення.
Формування виробничої зони міста.. Планувальна структура промислової зони.
Зонування території промислового району. Містобудівні вимоги до розміщення
промисловості.
Тема 2.4. Транспортна інфраструктура й місгоформуючі системи.
Вулично-дорожня система міста. Міська транспортна мережа та її складові.
Основні параметри магістралей. Принципи формування транспортного каркасу
міста. Інженерні комунікації. Транспортні характеристики планувальних
структур. Планувальна організація вулично-магістральної мережі міста.
Класифікація міських вулиць і доріг.
Тема 2.5. Архітектурний образ міста і охорона історико культурної
спадщини. Природні та урбанізовані складові образу міста. Загальна концепція
охорони історико-культурної спадщини. Нові форми у історичному середовищі
м іста.
Тема 2.6. Загальна стратегія розвитку міста. Методи й технічні засоби
містобудівного проектування. Резерв територій для розвитку міста.
Технологічні, екологічні й санітарно-гігієнічні вимоги захисту міського
середовища. Функціонально-планувальні заходи з охорони навколишнього
середовища. ГІередпроектний аналіз території.
Тема 2.7.
Функціонально-типологічний
аналіз.
Комплексна
функціонально-містобудівна оцінка території. Зміст типологічних завдань.
Динаміка міських процесів і функціональна типологія. Типологічний аналіз на
рівні міста. Композиційно-містобудівна оцінка. Функціональна обумовленість
композиційного рішення. Містобудівна документація.
Тема 2.8. Міський ландшафт. Складові і компоненти. Екологічний
аналіз і охорона навколишнього середовища. Обумовленість композиційного
рішення природними факторами. Естетична оцінка ландшафту. Структурний
аналіз ландшафту. Технічні засоби містобудівного проектування.
Тема 2.9.
Функціонально-планувальні
заходи
з
охорони
навколишнього середовища. Екологічні задачі формування та вдосконалення
міського середовища.
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУ МЕНТА
№
прим.

/

Куди
передано
(п ідр о зд іл )

03 & £

Д ата
видачі

П ід п и с
отримувача

ГІ.І.Б. о т р и м у в а ч а

П р и м ітки

ІЗ

(Ф 03.02 - 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ___________
№
пор.

П ід п и с
ознайомленої

П р і з в и щ е ім 'я п о - б а т ь к о в і

______ П ._____________ я ______________ ___ _____ ____________________________________________ ________________

ш т

_____________

Д ата
ознайом 
лення

М о ї . 133

/
**
'

7

П р и м ітки
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Д а т а р е в із ії

В исновок щ одо
адекватності

П ід п и с

•

(Ф 03.02 - 03)
АРКУШ ОБЛІКУ 3МІН
№ л и с т а ( с т о р ін к и )
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з м ін и

Зм ін ен о го

За м ін е н о го

Н ового

А нульо
ваного
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особи.
яка
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зм ін и

-

(Ф 03.02 - 32)
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У згодж ено

І н іц іа л и , п р і з в и щ е

П осада

Д ата

