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МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ  ВИВЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІН 
 

На основі вивчення дисциплін студент повинен засвоїти уміння вирішення типових 
задач діяльності у проектній, організаційній та контрольній виробничих функціях, які 
сформульовані стандартом освіти ГСВОУ – 7.0921 (ОПП))- 04 (спеціальний вид діяльності – 
„Міське будівництво і господарство”) 

 
Вивчення дисциплін базується на знаннях отриманих при вивчені відповідних 

змістовних модулів базової дисципліни „Планування та благоустрій міст”, дисциплін 
професійної підготовки за напрямом „Будівництво”:„Інженерна підготовка міських 
територій”, „Міський транспорт”, „Міські вулиці і дороги”, „Утримання міської забудови” та  
дисциплін за вибором студента згідно спеціалізації: „Інженерні споруди та облаштування 
вулиць”, „Інженерні споруди захисту територій”, „Реконструкція та експлуатація територій” 

 
Метою дисциплінарного курсу є ознайомлення студентів з сучасними принципами та 

методами територіально-планувальної організації та забудови міст.  Завдання курсу - 
навчити студентів аналізувати містобудівну ситуацію та визначати основні напрями і 
параметри міського розвитку.   
 
 
   
 
 
 

Планування та благоустрій  міст 
 
Модуль 1. Місто як середовище життєдіяльності населення, 
як об’єкт містобудівної діяльності суспільства 
Модуль 2. Функціонально-планувальна структура міст. 
Система соціальної та транспортної інфраструктури. 
Модуль 3. Інженерне обладнання та інженерна підготовка 
території.  
Модуль 4. Планувальна організація та утримання 
функціональних зон міста. 
Модуль 5. Містобудівна документація. Правове та 
інформаційне забезпечення містобудівної діяльності 
Модуль 6. Благоустрій міст 

 
 

Інженерні споруди та 
облаштування вулиць 
 

Дисципліни за вибором студента згідно спеціалізації 
 

Інженерні споруди 
захисту територій 

 

Реконструкція та 
експлуатація територій 

 

Міський 
транспорт 

 

Міські вулиці 
і дороги 

 

Інженерна підготовка 
міських територій 

територій 
 

Утримання 
міської забудови 
територій 

 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 
 за напрямом „Будівництво” 
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РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО  ЧАСУ  ПО  ДИСЦИПЛІНАМ   

ЗГІДНО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ „МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО” 

 
 

Назва 
дисципліни 

С
ем
ес
тр

 

Кількість годин  
Кіл-ть кредитів 

В тому числі 

За 
стандартом 
освіти 

Додатково за 
вибором ВУЗу 

Дисципліни професійної та практичної підготовки за напрямом 
„Будівництво” 

Планування та 
благоустрій міст  
(в т.ч. Планування  міст 
і транспорт) 

2-5 423,00 
11,75 

216,00 
6,00 

207  
5,75 

Інженерна підготовка 
міських територій 5-6 153 

4,25 
135  
3,75 

18  
0,5 

Міський транспорт 5-6 153 
4,25 

135  
3,75 

18  
0,5 

Міські вулиці і дороги 6-7 162  
4,50 

162  
4,50 - 

Утримання міської 
забудови 7,8 162  

4,50 
108  
3,00 

54  
1,5 

Дисципліни за вибором студента згідно спеціалізації 
Інженерні споруди та 
облаштування вулиць 7-8 189  

5,25 - - 

Інженерні споруди 
захисту територій 7-8 189  

5,25 - - 

Реконструкція та 
експлуатація територій 7-8 189  

5,25 - - 

 
 
 

 
 



 

 5 

 
РОЗПОДІЛ  БАЛІВ  ПРИ  ОЦІНЮВАННІ  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ.  

 
Кількість вірних 
відповідей 

Кількість балів Оцінка 

1 2 3 

23-24 5,00 
5-відмінно 

21-22 4,75 

19-20 4,50 

4-добре 
17-18 4,25 

15-16 4,00 

13-14 3,75 

11-12 3,50 

3-задовільно 9-10 3,25 

7-8 3,00 

1-6 2,00 2-незадовільно 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗА 
ДИСЦИПЛІНАМИ 

 
Дисципліни професійної та практичної підготовки 

 за напрямом „Будівництво” 
 

Дисципліна „Планування та благоустрій міст” 
1. Типи розселення. Типи населених пунктів. Форми розселення. 
2. Системи розселення  
3. Містобудівні показники структури населення. 
4. Фактори і умови планування міст (природні, соціально-демографічні, 
культурологічні, містобудівні чинники та юридичні обмеження). 

5. Генезис міських поселень. Функціональна типологія міст. 
6. Функціональне зонування міст різної величини і народногосподарської спеціалізації. 
Види зон.  

7. Вимоги до розташування функціональних зон.  
8. Містобудівна організація міста: функціональна, планувальна, соціально-планувальна 
структури. 

9. Формування функціонально-планувальної структури міста. 
10.  Вимоги до територій виробничого комплексу, житлово-громадської забудови та 
інших функціонально-планувальних зон міста.  

11. Містобудівна класифікація потреб населення. Сфера культурно-побутового 
обслуговування населення. Структура. Види мереж обслуговування. Принципи 
розміщення підприємств і установ культурно-побутового обслуговування населення. 

12. Типи планувальної структури міст.  
13. Вулично-дорожня мережа. Класифікація. Принципи формування планувальної 
структури мережі міських магістралей міста.   

14. Перерізи і облаштування вулиць і доріг. Містобудівна класифікація транспортних 
перехрещень. 

15. Організація пішохідного руху в містах. Принципи розмежування пішохідних і 
транспортних шляхів. 

16. Класифікація видів транспорту. Види міського пасажирського транспорту. Види 
зовнішнього транспорту. 

17. Зона житлово-громадської забудови (сельбищної). Структура. Функціонально-
планувальні елементи. Техніко-економічні показники.    

18. Ландшафтно-рекреаційна територія міста. Принципи формування міського 
ландшафту.    

19. Промислово-виробничі території. Організація і вимоги до розміщення промисловості 
у місті.   Класи шкідливості підприємств. Санітарно-захисні зони. 

20. Планувальна організація комунальних зон. Класифікація комунальних територій. 
Вимоги до розміщення.  

21. Розміщення  складських районів. 
22. .Охорона навколишнього середовища.  Методи і критерії оцінки впливу 
містобудівних рішень на навколишнє середовище. 

23. Оцінка аераційного, інсоляційного та радіаційного режимів. Розрахунок рівня звуку. 
24. Містобудівна документація Завдання, принципи і методи розроблення містобудівної 
документації. Стадійність. Мета, завдання, склад і зміст містобудівних документів. 

25. Правове забезпечення містобудівної діяльності: законодавча база та нормативна база. 
26. Загальні принципи благоустрою та озеленення території міст. Прийоми благоустрою 
та озеленення території    

27. Класифікація територій по рівню придатності для забудови за природними умовами. 
Вплив інженерно-геологічних умов на прийняття містобудівних рішень. 
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28. Міські інженерні споруди  їх призначення та класифікація. Види підземних 
інженерних мереж. 

29.  Інженерно-планувальна організації системи інженерних мереж у містах  
30. Зміст і завдання інженерного обладнання та інженерної підготовки території. 

 
Дисципліна „Міський транспорт” 

1. Характеристика і перспективи розвитку швидкісного трамвая 
2. Характеристика і перспективи розвитку метрополітену 
3. Характеристика і перспективи розвитку фунікулерів 
4. Характеристика і перспективи розвитку канатних доріг 
5. Транспортна класифікація міст 
6. План міста як основа транспортної проблеми 
7. Сучасний стан розвитку МПТ в Україні 
8. Класифікація видів МПТ 
9. Собівартість перевезень і тарифи на МПТ 
10. Культурно-побутові переміщення населення і їх розрахунок 
11. Принципи проектування маршрутних систем МПТ 
12. Класифікація населення за групами і переміщень за цілями 
13. Вибір виду МПТ 
14. Розрахунок середньої дальності поїздки по місту (за курсовим проектом і емпіричною 
формулою) 

15. Методика побудови ізохрони 
16. Гіпотези розселення населення 
17. Схеми живлення електрострумом МПТ 
18. Діаграма руху МПТ v = f (t) і її складові 
19. Регулярність і інтервали руху МПТ 

 
Дисципліна „Міські вулиці і дороги” 

1. Проектно-вишукувальні роботи. Вихідні матеріали для проектування міських вулиць і 
доріг.  

2. Основні вимоги та принципи проектування вулично-дорожньої мережі міст.   
3. Принципи встановлення категорійності вулиць та доріг. Поперечний профіль 
магістралі. Основні елементи вулиць і доріг.  

4. Основи теорії руху автомобіля по дорозі.  
5. Елементи плану міських вулиць і доріг. Визначення радіусів горизонтальних кривих із 
умов руху транспорту. Віражі та їх елементи. Розрахунок видимості на перехрестях та 
кривих малих радіусів.  

6. Пропускна спроможність міських вулиць і доріг.  
7. Проектування типових поперечних профілів магістралі. Визначення ширини 
проїжджої частини магістралі та пішохідної частини тротуарів. Визначення 
пропускної спроможності проїжджої частини магістралі та пішохідної частини 
тротуарів. Розміщення велосипедних доріжок та трамвайного полотна.  

8. Проектування плану вулиць та доріг. Розбивка траси та розмітка пікетажу вулиці. 
Спряження поворотів вулиць та доріг горизонтальними кривими. Основні точки та 
характеристики горизонтальних кривих. Нанесення на план магістралі основних 
елементів прийнятого типового поперечного профілю. Забезпечення видимості руху 
на перегонах та перехрестях магістралей. Проектування плану вулиць та доріг в 
складних умовах гірської місцевості. 

9. Інженерні підземні мережі. Способи їх прокладки та розміщення в плані вулиці.  
10. Вертикальне планування міських вулиць та доріг. Задачі вертикального планування 
міських вулиць та доріг. Вирішення цих задач на окремих стадіях містобудівельного 
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проектування. Схема вертикального планування території міста. Схема вертикального 
планування вулично-дорожньої мережі населених пунктів . 

11. Проектування поздовжніх профілів магістралі.  
12. Методи виконання вертикального планування міських вулиць та доріг. Вимоги до 
креслень вертикального планування міських вулиць та доріг. Виконання 
вертикального планування територій міських вулиць та доріг методом проектних 
(“червоних”) горизонталей. Вертикальне планування площ та перехресть магістралей 
в одному рівні . 

13. Підрахунок обсягів земляних робіт. Принципи побудови робочих поперечних 
профілів вулиць та доріг та відповідний підрахунок обсягів земляних робіт. 
Підрахунок обсягів земляних робіт за картограмами земляних мас. 

 
Дисципліна „Інженерна підготовка міських територій” 

1. Стадії розробки проектів вертикального планування. Аналіз рельєфу для цілей 
містобудування. Схема вертикального планування міської території.   

2. Методи вертикального планування.  
3. Основні принципи висотної організації поверхні вулиць. Способи розмотки проїжджої 
частини вулиць. Вертикальне планування перехресть вулиць.  

4. Вертикальне планування вулиці з відсутнім повздовжнім уклоном. Вертикальне 
планування майданів.  Розрахунок об’ємів земляних робіт при вертикальному 
плануванні вулиць. 

5. Основні принципи висотної організації поверхні між вуличних територій. Висотна 
прив’язка  споруд. Розрахунок об’ємів земляних робіт.  

6. Дощові опади  та їх кількісні характеристики. Системи і схеми каналізації.         
Визначення витрат дощової води. 

7. Гідравлічний розрахунок дощової каналізації. 
8. Розрахунок регулювання стоку водоймами та резервуарами. 
9. Послідовність  проектування дощової каналізації. Проектування мережі в плані та їх 
висотне положення.   

10. Розміщення та розрахунок дощоприймальних колодязів. Оглядові те перепадні 
колодязі.  Водовипуски, дощові відводи і водоспуски.  

11. Спеціальне обладнання на каналізаційній мережі.  Проектування та розрахунок 
очисних споруд. 

 
Дисципліна „Утримання міської забудови” 

1. Зміст та завдання утримання міської забудови. 
2. Система використання і забезпечення збереження будівель (на прикладі житла). 
3. Види вартості будівель. 
4. Основні технічні параметри будівлі  (капітальність будівлі, площа забудови, кількість 
поверхів, площі приміщень, об’єм і т.п.) 

5. Класифікація робіт і  послуг, що виконуються при утриманні об’єктів міської   
забудови. 

6. Технічне обслуговування жилих будинків. Структура та склад робіт по технічному 
обслуговуванню будинків. 

7. Контроль і облік технічного стану будівель. 
8. Система оглядів будинків.. 
9. Підготовка будівель до сезонних періодів експлуатації. 
10. Санітарне обслуговування будинків та прибудинкових територій. 
11. Система ремонтів.  
12. Оцінка технічного стану будівель та споруд. 
13. Види зносів міської забудови (фізичний , функціональний (моральний), економічний). 
14. Визначення фізичного зносу будинку. 
15. Санітарно – гігієнічні вимоги до житлових приміщень 
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Дисципліни за вибором студента згідно спеціалізації 
 
Дисципліна „Інженерні споруди та облаштування вулиць „ 

1. Типологія перетинів міських вулиць і доріг. 
2. Обґрунтування вибору розрахункової швидкості руху транспорту на перетинах 
міських вулиць і доріг. 

3. Пропускна здатність перетину магістралей в одному рівні. 
4. Саморегульований кільцевий перетин міських вулиць і доріг. 
5. Проектування перетинів міських вулиць і доріг в одному рівні. 
6. Типологія позавуличних пішохідних переходів. 
7. Принципи проектування підземних пішохідних переходів. 
8. Принципи проектування надземних пішохідних переходів. 
9. Обґрунтування доцільності варіанту інженерно-планувального  рішення перетину 
міських вулиць і доріг в одному рівні. 

10. Техніко-економічні показники перетинів міських вулиць і доріг в одному рівні. 
 
Дисципліна „Інженерні споруди захисту територій” 

1. Інженерний захист затоплених територій. Режим рівней водостоків та водойм. 
Розрахунок елементів хвиль. Визначення незатоплювальної відмітки. 

2. Методи захисту територій від затоплення. Регулювання стоку та збільшення 
пропускної здатності русла. Незатоплені дамби обвалування, їх конструкції. 
Фільтраційні розрахунки дамб. Намив територій. 

3. Захист територій від підтоплення. Гідрогеологічні властивості грунтів. Режим 
підземних вод. 

4. Схеми дренажів. Норма осушення. Конструкціх дренажів. Гідрогеологічні 
розрахунки. 

5. Інженерний захист зсувонебезпечних територій. Причини і форми проявлення зсувів. 
Класифікація. Захисні споруди та заходи.Методи оцінки стійкості схилів та укосів.  
Вибір і розрахунки протизсувних дренажів.Конструкціх протизсувних споруд. 

6. Боротьба з водною ерозією територій. Види ерозій. Утворення та класифікація ярів. 
Протиерозійні споруди та заходи. 

 
Дисципліна „Реконструкція та експлуатація територій” 

1. Суб'єкти і об'єкти реконструктивної діяльності. Поняття реконструкції будинків і 
споруд, реконструкції міської забудови та реконструкції міських територій (міста). 

2. Етапи формування міської забудови. Квартали і мікрорайони історичної та сучасної 
забудови, архітектурно-планувальні особливості їх забудови. 

3. Містобудівна характеристика забудови (за функціональним призначенням, за 
поверховістю; за матеріалом стін; за вогнетривкістю, за станом основних фондів, за 
капітальністю, за історико-культурною цінністю), 

4. Поняття опорного фонду. Опорний план. Історико-архітектурний опорний план. Види 
зон охорони пам'яток. Режими використання та забудови відповідних територій. 

5. Методи реконструкції - вибіркова, лінійна (широкими смугами), суцільна (тотальна) 
реконструкція. Прийоми реконструкції (доущільнення, розущільнення, функціональне 
переосвоєння) та засоби їх застосування. 

6. Особливості реконструкції забудови з історико-культурною цінністю (реставрація, 
реконструкція, перепрофілювання тощо). Особливості реконструкції забудови перших 
масових серій („хрущовок"). Особливості реконструкції садибної забудови в умовах 
крупних міст. 

7. Поняття об'єкту нерухомості в умовах міської забудови. Формування об'єктів 
нерухомості на житлових територіях. Поняття прибудинкових ділянок для утримання 
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і обслуговування житлових будинків. Релятивні та локальні властивості земельної 
ділянки та їх вплив на її використання та забудову. 

8. Типи меж прибудинкових ділянок в різних містобудівних умовах (забудова 
нейтральних історичних районів, багатоквартирна багатоповерхова забудова, садибна 
забудова). Встановлення меж прибудинкових ділянок. 

9. Оцінка рівня благоустрою міських територій в умовах реконструкції. Шумовий, 
аераційний та інсоляційний режими. 

10. Поняття норми. Особливості нормування в умовах реконструкції. Техніко-економічні 
показники проектів реконструкції. Абсолютні та відносні показники. 

11. Організація процесу розроблення проектів реконструкції (збирання вихідних даних, 
аналіз містобудівної ситуації, розроблення варіантів проектного рішення, вибір 
найбільш доцільного варіанту, корегування, узгодження та затвердження, реалізація, 
моніторинг). 
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