
Анотація навчальної дисципліни 

ОСНОВИ РАЙОННОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

1. Назва дисципліни – «Основи районного планування». 

2. Лектор – доцент Кравченко Катерина Олександрівна.  

3. Курс – 1 (другого (магістерського) рівня вищої освіти), весняний семестр. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних годин – 120 (у т.ч. практичні заняття – 36‚ 

самостійна робота – 84). 

5. Опис курсу:  

Мета курсу – теоретична і практична підготовка студентів у галузі 

районного планування; ознайомлення із районним плануванням як важливою 

сферою науково-дослідної і проектно-планувальної діяльності людини.  

Задачі курсу: сформувати загальне уявлення про сукупність проектно-

планувальних робіт, а також роль і місце в ній географічних дисциплін; оцінити 

можливості районного планування в сучасних соціально-економічних умовах 

України, знати теоретичні, методичні і прикладні аспекти дисципліни; навчитись 

використовувати на практиці основи районного (територіального) планування. 

 Зміст курсу: Районне планування як наука. Поняття про районне 

планування як про науку і практику просторово-функціональної організації 

простору. Підходи до визначення районного планування, цілі і завдання 

районного планування. Поняття про об’єкт районного планування. Залежність 

розмірів території об’єкту від деталізації дослідження. Поняття про районні 

планувальні системи як предмет районного планування. Склад і особливості 

планувальних систем, їх відмінність від соціально-економічних та виробничо-

територіальних систем. Структура планувальних систем, їх основні підсистеми. 

Зв’язки з науками географічного,  містобудівного, економічного, медичного 

циклу, із загальнотеоретичними та методологічними науками,  іншими науковими 

дисциплінами. Історія виникнення і розвитку районного планування. 

Методологічні засади районного планування. Основи районного планування: 

теорія та практика. Аналіз території у районному плануванні: основні етапи,  

способи оцінки, показники і критерії. Планувальна структура території: 

послідовність робіт при розробці планувальної структури, типи та види основних 

елементів планувальної структури. Функціональне зонування території: мета та 

завдання, типи функціональних зон за різними критеріями, особливості 

планування різних типів функціональних зон. Розселення населення і розвиток 

мережі поселень. Інженерно-транспортне забезпечення території. Організація 

проектування і склад проектних матеріалів. 

7. Форми та методи навчання – практичні заняття та самостійна робота студентів 

згідно програми курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне опитування 

(індивідуальне, комбіноване, фронтальне), перевірка виконаних практичних робіт, 

контрольні роботи (поточна та підсумкова). 

9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять. 

10. Мова викладання – українська. 

 


