
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: __ПП.138-ПП.140__; 
2. Назва: _ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:__5_; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ___5_____ ; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ліпянін В.А., канд. техн. наук,      
доцент кафедри міського будівництва і господарства 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• суть інженерних проблем містобудування з інженерної підготовки та освоєння міських 
територій;  

• основні методи виконання вертикального планування міських територій; 
• методи виконання вертикального планування міських вулиць і доріг; 
• методи виконання вертикального планування міських площ; 
• методи вертикального планування спортивних споруд; 
• методи вертикального планування промислових територій; 
• умови формування дощового стоку на міських територіях та влаштування його 

водовідведення; 
• основні схеми вертикального планування територій мікрорайонів;   
• основні системи водовідведення у містах; 
• умови розміщення будівель на складному рельєфі; 
• типи дощової  мережі та умови їх проектування. 

вміти: 

• обґрунтувати прийняті рішення заходів інженерної підготовки міських територій з метою 
забезпечення придатності міських територій до забудови;  

• проводити ретельний аналіз містобудівельної ситуації та існуючого рельєфу, що виділений  
для забудови і дати йому належну оцінку; 

• давати пропозиції  по реорганізації рельєфу та водовідведенню його поверхневих вод; 
• підібрати відповідний тип дощової мережі для забезпечення  водовідведення на виділених 

територіях міської забудови; 
• забезпечити організацію поверхневого стоку з міської території; 
• виконувати вертикальне планування міської території методом проектних горизонталей; 
• підрахувати об’єм земляних робіт та скласти баланс земляних мас. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи…; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: __Планування міст і 
транспорт, планування та благоустрій міст; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною:_Міські інженерні мережі, 
міські інженерні споруди; 

12. Зміст курсу: Кількісна та якісна оцінка рельєфу. Вертикальне планування на різних стадіях 
містобудівельного проектування. Методи вертикального планування. Вертикальне планування  
міжмагістральних територій. Вертикальне планування міських площ, стоянок для автомобілів та 
майданчиків різного призначення. Вертикальне планування пішохідних шляхів, паркових алей, 
доріжок. Вертикальне планування територій промислових майданчиків  та підприємств. Вертикальне 
планування територій міста на складному рельєфі. Параметри дощів і дощового стоку. Організація 
стоку поверхневих вод на міських територіях. Мережі дощової каналізації. Системи водовідведення у 
містах. Типи дощової мережі. Гідрологічний та гідравлічний розрахунок дощових колекторів. 
Споруди  на мережі дощової каналізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання: ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. 
Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 
108 с. 

1 ДБН В.2.3.-5-2001. Державні будівельні норми України. Вулиці та дороги населених пунктів..− 
К. : Держбуд України, 2001. – 50 с. 

2 Ліпянін В.А., Стародуб І.В. Інженерна підготовка і благоустрій міських територій. – Рівне.: 
НУВГП, 2015.-297 с. 

3 Линик І. Є. Інженерна підготовка населених місць / Линик І. Є., – Харків.: ХНАМГ, 2004. – 337 с.  
4 Інженерний захист та освоєння територій: довідник (за ред.    В. С. Ніщука). – К. : Основа, 2000. 

– 334 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 94 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування…... 
 
16. Мова викладання: __українська__. 

 
Завідувач кафедри МБГ  
д.т.н. професор                                                                                         О.А. Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code:ПП.138 – ПП.140; 
2. Name:ENGINEERING PREPARATION OF CITY TERRITORIES; 
3. Type: Obligatory; 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 
6. Semester when studying the discipline: 5; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Lipyanin V. A. , Candidate of 

Engineering Sciences, Associate Professor of the Department of urban contraction and development. 
9. Learning outcomes:after studying the discipline, the student should know: 

• essence of the engineering problems of urban planning and development of urban areas; 
• basic methods of vertical planning of urban areas; 
• methods for vertically planning city streets and roads; 
• methods of vertical planning of urban squares; 
• methods of vertical planning of sports facilities; 
• methods of vertical planning of industrial territories; 
• conditions for the formation of rainwater drainage in urban areas and the arrangement of its drainage; 
• the basic schemes of vertical planning of the microdistrict`s territories; 
• main drainage systems in cities; 
• conditions for placing buildings on a complex relief; 
• types of rain network and conditions for their design. 

Be able to: 

• substantiate decisions of measures of engineering development of urban areas in order to ensure the 
suitability of urban areas for building development; 

• conduct a thorough analysis of the urban development situation and existing relief allocated for 
building development and give it an appropriate assessment; 

• give suggestions on the reorganization of the relief and water drainage of its surface waters; 
• select the appropriate type of rainwater network to provide drainage in the selected areas of urban 

building development; 
• provide for the organization of surface runoff from the urban area; 
• carry out vertical planning of the city territory by method of the project horizontals; 
• calculate the volume of earthworks and balance of the earth masses. 

10. Forms of organization of classes:study lessons, independent work, practical training, control 
activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Planning of cities and transport, 
planning and improvement of cities; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary):):Urban engineering 
networks, urban structures; 

12. Course content:(list of topics):Quantitative and qualitative assessment of the relief. Vertical 
planning at different stages of urban planning. Methods of vertical planning. Vertical planning of interurban 
areas. Vertical planning of city squares, parking lots for cars and platforms of different purposes. Vertical 
planning of pedestrian ways, park alleys, tracks. Vertical planning of the territories of industrial sites and 
enterprises. Vertical planning of the city's territories on a complex relief. Parameters of rain and rain 
runoff.Organization of runoff of surface waters in urban areas. Networks of rainwater drainage. Sewage 
systems in cities. Types of rain network. Hydrological and hydraulic calculation of rainwater 
collectors.Buildings on the network of rainwater drainage. 

13. Recommended literature:  
1 DBN 360-92 **. State building regulations of Ukraine. Town planning. Planning and building of urban 

and rural settlements. - K .: State Building of Ukraine, 2002. - 108 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 DBN V.2.3.-5-2001. State building regulations of Ukraine. Streets and roads of settlements ........ K .: 
Gosstrouda of Ukraine, 2001. - 50 p. 

3 Lipyanin V.A., Starodub I.V. Engineering preparation and improvement of urban areas. - Rivne: 
NUVGP, 2015.-297 pp. 

4 Linik I. Y. Engineering preparation of populated places / Linik I. Y. - Kharkiv .: KNNMG, 2004. - 337 
p. 

5 Engineering protection and development of territories: a reference book (edited by V.S.Nischuk). - K.: 
Osnova, 2000. - 334 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 h. lectures, 28 h. practical work, 94 h. independent work. Together - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 
15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam (test). 
Current control (60 points): testing, survey..... 
16. Language of teaching: Ukrainian   . 
 

Doc. tech Sciences, professor, 
Head of the department  
of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


