
Дисципліна Основи містобудування 
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Обсяг 3 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 
«Історія садово-паркового мистецтва», «Інженерне обладнання садово-

паркових об’єктів», «Садово-паркове будівництво», «Гідротехнічні 

споруди садів» та багатьох інших. 

Що буде вивчатися Навчальна дисципліна «Основи містобудування» покликана ознайомити 

студентів з основами містобудівного проектування та місцем 

ландшафтного планування в його структурі. Дана дисципліна повинна 

сформувати у майбутніх фахівців містобудівну свідомість та 

впровадити системне мислення при розв’язанні рішень наукових та 

практичних завдань ландшафтної архітектури 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  

• Принципи існування і виникнення культури.  

• Особливості існування і взаємодії різних видів мистецтва.  

• Місце архітектури у ряді інших видів мистецтва.  

• Термінологію архітектури, містобудування. 

•  Основні теорії історії містобудування.  

вміти:  

• застосовувати методику збору наукової, натурної і технічної 

інформації по поставленому завданню опису і аналізу містобудівної 

ситуації;  

• застосовувати методику проведення досліджень, необхідних для 

складання документації по природному і культурному середовищу при 

роботах по будівництву, реконструкції і реставрації будівель, споруд і 

міського простору;  

• застосовувати методику обробки аналізу отриманих результатів 

перед проектних досліджень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного 

розвитку для формування громадянської позиції, національної гідності 

та патріотизму. 

ПРН 6. Розуміти та застосовувати законодавчі акти, нормативно-

довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з 

організації та ведення садово-паркового господарства, знання з 

економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК 3. Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність 

ЗК 10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

СК 3. Здатність проектувати, створювати й експлуатувати об’єкти 

садово-паркового господарства. 

СК 5. Здатність застосовувати інженерно-технічне обладнання на 

об’єктах садово-паркового господарства. 

СК 12. Здатність розробляти концептуальні та інноваційні проектні 

рішення з планування комплексних зелених зон міста, об’єктів 



ландшафтної архітектури та дизайну зовнішнього середовища 

Інформаційне 

забезпечення 

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації. 

Форма проведення 

занять 

Очна 

Заочна (дистанційна) 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


