
Дисципліна Територіальне проектування та районне 

планування 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Як навчальна дисципліна, «Територіальне проектування та 

районне планування» є обов’язковою при підготовці фахівців 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти. 

Передбачена для втілення у професійну діяльність здатністі 

показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою; 

здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії та 

землеустрою; здатність розробляти проекти і програми, 

організовувати та планувати польові роботи, готувати технічні 

звіти та оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

 Отримані знання перевіряються у формі диференційованого 

заліку. Вивчення курсу проводиться у відповідності з діючим 

законодавством, нормативно-методичними документами і 

вказівками із  застосуванням передових методів навчання.  

 

Що буде вивчатися Метою вивчення навчальної дисципліни «Територіальне 

проектування та районне планування» є засвоєння теоретичних і 

практичних питань, які пов’язані з загальними поняттями про 

проектування та планування населених пунктів, автомобільних 

доріг, питаннями дорожніх вишукувань і проектуванням 

сільськогосподарських доріг із мінімально необхідним для 

інженера-землевпорядника ступенем повноти. З’ясувати, що 

таке автомобільна дорога як інженерна споруда, вимоги до неї; 

види дорожніх вишукувань; як здійснюється проектування 

дороги в плані та повздовжньому профілі; як проектуються 

переходи через водотоки і як здійснюється розрахунок 

водоперепускних споруд; що собою являє земляне полотно у 

поперечному профілі і що таке дорожній одяг. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Знати: 

- предмет, зміст і методи основ планування сільських та 

міських населених пунктів; 

- особливості планування сільського населеного пункту; 

- організацію системи культурно-побутового обслуговування 

населення, розміщення та 

- розрахунок місткості закладів; 

- особливості охорони історичного середовища, пам&#39;яток 

історії і культури; 

- теоретичні, методичні та прикладні аспекти дисципліни; 

- економіко-географічні підходи до формування планувальної 

основи концепції району; 

- особливості та проблеми районного планування районів 

різноманітних типів; 

- порядок розробки робочого проекту автомобільної дороги 



місцевого значення; 

- здійснювати вивчення вантажообігу між кількома 

вантажообіговими пунктами та 

- розробляти схеми транспортних зв&#39;язків між ними; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

-Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

- Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні 

- Застосовувати методи і технології створення державних 

геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних 

мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-

геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, 

зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, 

промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів 

-Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 

поставленого проектного або виробничого завдання 

-Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

-Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру 

-Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії 

-Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних 

і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних 

технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи 

керування базами даних 

- Володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та 

комп’ютерного оброблення результатів знімань в 

геоінформаційних системах 

-Володіти методами землевпорядного проектування, 

територіального і господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель з врахуванням впливу низки 

умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, 

природоохоронного характеру та інших чинників 

-Володіти методами організації топографо-геодезичного і 

землевпорядного виробництва від польових вимірювань до 



менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної 

продукції на основі використання знань з основ законодавства і 

управління виробництвом 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

По завершенні вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

- оцінювати можливості територіального проектування і районного 

планування в сучасних соціально-економічних умовах України; 

- отримувати загальне уявлення про сукупність проектно-

планувальних робіт; 

- виділяти границі районів для територіального проектування та 

районного планування 

- територій різних типів; 

- проектувати дороги в плані; 

- проектувати дороги в повздовжньому профілі; 

- проектувати земляне полотно й елементи дорожнього 

водовідведення, дорожнього одягу 

- та визначати обсяги земляних робіт; 

- вибирати територію для будівництва, благоустрою, системи 

озеленення сільського 

- населеного пункту; 

- проектувати мережі культурно-побутового обслуговування, 

охорона і використання території і об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 

 


