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ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ МІСТОБУДІВНОГО АНАЛІЗУ» 

 

1. Що є основою системного підходу до вивчення і проектування складних комплексних об'єктів 

(містобудівних об'єктів)? 

2. Умови комфортності середовища існування людей 

3. Містобудівна документація – це  

4. Розпланування території –  

5. Детальний план території – це 

6. Компоненти фізико-географічного районування території України 

7. Компоненти етнографічного районування території України 

8. Компоненти соціально-економічного районування території України 

9. До якого етнографічного регіону відноситься Слобожанщина? 

10. До якого етнографічного регіону відноситься Гуцульщина? 

11. До якого етнографічного регіону відноситься Бойківщина? 

12. Схеми планування територій на місцевому рівні визначають 

13. Яке головне завдання районного планування промислового району? 

14. Яке головне завдання районного планування курортно-туристичного району? 

15. Яке головне завдання районного планування сільськогосподарського району? 

16. Система розселення –  

17. Регіональна система розселення 

18. Локальна система розселення 

19. Структура населеного місця –  

20. Які структурні елементи складають матеріальну основу міста? 

21. Які структурні елементи складають функціональну основу міста? 

22. Які ознаки характеризують історичний центр населеного пункту? 

23. Що означає поняття «історична забудова»? 

24. Об'єкт культурної спадщини –  

25. Охорона культурної спадщини –  

26. Зона охорони пам'ятки – 

27. Охоронні зони пам'яток культурної спадщини –  

28. Соціальний аналіз яких характеристик проводиться для визначення перспектив розвитку міста? 

29. Містотвірна група трудових ресурсів міста 

30. Містообслуговувальна група трудових ресурсів міста 

31. Із якими соціальними факторами пов'язане прийняття рішення про типологію житла? 

32. Що є соціальною основою проектування житлової одиниці (помешкання)? 

33. Що є соціальною основою проектування житлових комплексів різного рангу? 

34. Із якими соціальними факторами пов'язане розміщення нового виробництва в межах міста? 



35. Містобудівні аспекти захисту навколишнього середовища при розміщенні промислових 

комплексів 

36. Приклад завдання прийняття рішення при містобудівному аналізі території 

37. Суть завдання розміщення при містобудівному аналізі території - 

38. Суть типологічного завдання при містобудівному аналізі території - 

39. Суть завдання компонування і районування при містобудівному аналізі території - 

40. Яка мета проведення функціонально-містобудівного аналізу території? 

41. Компоненти функціонально-містобудівного оцінювання території: 

42. Яка мета проведення композиційно-містобудівного аналізу території? 

43. Компоненти композиційно-містобудівного оцінювання території: 

44. Ландшафт – це 

45. Антропогенні ресурси – це  

46. Антропогенний ландшафт – 

47. Вибрати в переліку антропогенні компоненти міського ландшафту 

48. Природний ландшафт –  

49. В чому суть структурного аналізу ландшафту? 

50. Які природоохоронні зони виділяють у схемах планування територій? 

51. Що означає поняття «водоохоронні зони»? 

52. Біля яких споруд встановлюються санітарно-захисні зони? 

53. Які об'єкти відносяться до природно-заповідного фонду? 

54. Для чого призначені рекреаційні території? 

55. Компоненти сельбищної зони міста: 

56. Міжмагістральна територія – 

57. Що означає поняття «функціональне використання території»? 

58. Які види території розрізняють відповідно до її функціонального використання? 

59. Які із будівель відносяться до багатофункціональних? 

60. Яка забудова відноситься до житлово-громадської? 

61. Що означає поняття «зона обслуговування»? 

62. Що означає поняття «радіус обслуговування»? 

63. Інженерна інфраструктура –  

64. Соціальна інфраструктура – 

65. Який комплекс установ і організацій сфери громадського обслуговування забезпечує 

повсякденний попит? 

66. Який комплекс установ і організацій сфери громадського обслуговування забезпечує 

періодичний попит? 

67. Які вимоги повинно забезпечувати безбар'єрне середовище повсякденної життєдіяльності 

людей? 

68. Яка мета проведення передпроектних досліджень при реконструкції історичних міст? 

69. Як умовно поділяється територія міста щодо типів розвитку житлової забудови? 



70. В чому суть проблеми реконструкції житлового середовища в центральній частині міста, що 

склалася історично? 

71. Що є основою вдосконалення житлового середовища в серединній зоні міста? 

72. Що є основою для вирішення генпланів периферійних житлових районів?   

73. Які компоненти враховують при містобудівному аналізі розміщення мікрорайону в структурі 

населеного пункту? 

74. Які завдання вирішуються при аналізі функціональної структури кварталу (мікрорайону)? 

75. Яке головне завдання функціонального зонування при реконструкції кварталу(мікрорайону)? 

76. Що розуміють під поняттям «зовнішнє житлове середовище»? 

77. Які соціальні функції зовнішнього житлового середовища? 

78. Ознаки привабливості житлового середовища дворів: 

79. Які ознаки двору в багатоквартирному житлі роблять його комфортним для мешканців? 

80. Причини конфліктів, пов'язаних із використанням території, в мікрорайонах забудови 60-70-х 

років ХХст.? 

81. Які «конфліктні ділянки» можна виділити при аналізі планувальної структури житлового 

середовища мікрорайонів забудови 60-70-х років ХХст.?  

82. Які умови роблять житлове середовище мікрорайонів 60-70-х років некомфортним? 

83. Які показники характеризують якість житлового середовища? 

84. Що є підсумком проведеного містобудівного аналізу при реконструкції житлових районів? 

85. Засоби оздоровлення сельбищної території при її реновації - 

86. Якими засобами можливо покращити інсоляцію в переущільнених районах при їх реновації? 

87. Методи підвищення щільності житлової забудови в районах малощільної забудови  

88. Які завдання необхідно вирішити при перевлаштуванні мережі культурно-побутового 

обслуговування мікрорайонів? 

89. Як нормується відстань від багатоквартирних житлових будинків в житловому районі міста до 

школи? 

90. Як нормується відстань від багатоквартирних житлових будинків в житловому районі міста до 

дитячих садків і ясел? 

91. Як нормується відстань від багатоквартирного житлового будинку в житловому районі міста до 

зупинки громадського транспорту? 

92. Як нормується відстань від спеціалізованих багатоквартирних житлових будинків для 

маломобільних груп населення до зупинок громадського транспорту в умовах існуючої 

забудови? 

93. Як нормується відстань від спеціалізованих багатоквартирних житлових будинків для 

маломобільних груп населення до поліклінік в умовах існуючої забудови? 

94. Як нормується відстань від спеціалізованих багатоквартирних житлових будинків для 

маломобільних груп населення до підприємств торгівлі повсякденного попиту в умовах існуючої 

забудови? 

95. Що розуміють під поняттям «реконструкція»? 

96. Що розуміють під поняттям «реставрація»? 

97. Що розуміють під поняттям «модернізація»?  

98. Що розуміють під поняттям «регенерація забудови»? 
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