
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: __ ПП025 - ПП.026__; 
2. Назва: _ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА БЛАГОУСТРІЙ  МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти:ІІ (магістерський),  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:__9, 10_; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ___10_____; 
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: 

• проблеми та заходи інженерної підготовки територій;  
• основні задачі і проблеми інженерної підготовки територій; 
• основні заходи із забезпечення стабільності поверхні міських території; 
• заходи по покращенню санітарно-гігієнічних умов житлової забудови; 
• транспортне та інженерне обслуговування населення; 
• освітлення міських територій та оснащення їх необхідним обладнанням; 
• оздоровлення міського середовища за допомогою озеленення, та засобами санітарної очистки. 

вміти: 
• за допомогою методів інженерної підготовки проектувати та використовувати під забудову 

території із сильностисливими ґрунтами; 
• використовувати під забудову території з ярами; 
• запобігати зсувонебезпечним явищам; 
• планувати та забудовувати підроблювальні території; 
• запобігати селевим потокам; 
• теплопостачання міст; 
• конструювати берегозакріплювальні споруди набережних, аналізувати конструктивні рішення; 
• розраховувати та проектувати спортивні споруди; 
• розраховувати та проектувати системи освітлення вулиць, доріг та фасади будівель і споруд 

 
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 », «Інженерна підготовка міських територій», «Основи 
та фундаменти»; 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: ______________________; 

12. Зміст курсу:Загальні відомості про інженерну підготовку територій. Основні задачі 
інженерної підготовки територій населених пунктів. Затоплення міських територій. Захист  міських 
територій від підтоплення. Інженерна підготовка територій з ярами. Зсуви і протизсувні заходи. 
Захист міських територій від селевих потоків. Намив територій. Інженерні заходи по захисту 
лавинонебезпечних територій. Інженерна підготовка територій із сильностисливими ґрунтами. 
Інженерна підготовка заболочених і заторфованих територій. Інженерна підготовка територій із 
карстовими явищами. Інженерна підготовка підроблювальних  територій. Інженерна підготовка 
територій із вічномерзлими ґрунтами. Задачі, значення і проблеми інженерного благоустрою у 
формуванні комфортного міського середовища. Структура інженерного благоустрою. Соціально-
економічні, організаційно-правові та економічні заходи інженерного благоустрою міст. Особливості 
інженерного благоустрою територій і споруд масового використання. Інженерний благоустрій 
населених пунктів. Проблеми інженерного благоустрою природних і штучних водойм. Проблеми 
санітарного очищення міських територій. Збір і видалення твердих побутових відходів. Знезараження 
і використання твердих побутових відходів. Прибирання міських територій. Зниження шуму в 
населених пунктах. Проблеми освітлення міських територій. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ДБН В.1.1-25-2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 
впливів. Основи проектування. Міністерство з питань житлово-комунального господарства 
України, 2008. 

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

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

– 334 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
64 год. лекцій, 34 год. практичних робіт, 202 год. самостійної роботи. Разом – 300 год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання кейс-методів, 
індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів…. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 
Підсумковий контроль: залік в кінці 9 і10 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
 
16. Мова викладання: __українська__. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code:ПП025– ПП026; 
2. Name:ENGINEERING PREPARATION AND IMPROVEMENT OF CITY TERRITORIES; 
3. Type: Obligatory; 
4. Level of higher education:II (Master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 
6. Semester when studying the discipline:9,10; 
7. Number of established ECTS credits: 10; 

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 know: 
• problems and measures of engineering preparation of territories; 
• main tasks and problems of engineering preparation of territories; 
• main measures to ensure the stability of the surface of the city; 
• measures to improve sanitary and hygienic conditions of residential area; 
• transport and engineering services for the population; 
• illumination of urban areas and equipping them with the necessary equipment; 
• Improvement of the urban environment through gardening and sanitation. 

Be able to: 
• with the help of engineering preparation, design and use for the development territories with solid 

soil; 
• use for the development territory with ravines; 
• to prevent landslides; 
• plan and build counterfeit areas; 
• prevent mudflows; 
• heat supply of cities; 
• to construct coastal building structures of quays, to analyze constructive decisions; 
• calculate and design sports facilities; 
• calculate and design lighting systems for streets, roads and facades of buildings and structures 

 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", "Engineering preparation of urban areas", "Fundamentals and 
foundations"; 

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

12. Course content: General information about engineering preparation of territories. The main tasks 
of engineering preparation of territories of settlements. Flooding of urban areas. Protecting urban areas from 
flood. Engineering preparation of territories with ravines. Landslides and anti-landslide measures. Protecting 
urban areas from mudflows. Hydraulic fill of territory. Engineering measures for the protection of avalanche 
areas. Engineering preparation of territories with solid soil. Engineering preparation of wetlands and 
peatlands.  Engineering preparation of territories with karst phenomena. Engineering preparation of 
counterfeit areas. Engineering preparation of territories with permafrost soils. Tasks, meanings and problems 
of engineering improvement in the formation of a comfortable urban environment. The structure of 
engineering improvement. Socio-economic, organizational, legal and economic measures of urban 
engineering. Features of engineering improvement of territories and buildings of mass use. Engineering 
improvement of settlements. Problems of engineering improvement of natural and artificial reservoirs. 
Problems of sanitary cleaning of urban areas. Collection and removal of solid household waste. Cleaning of 
urban areas. Noise reduction in human settlements. Problems of urban lighting. 

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 ДБН В.1.1-25-2009. Protection from dangerous geological processes, harmful operational influences. 

The basics of designing. Ministry of Housing and Communal Services of Ukraine, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
64 h. lectures, 34 h. practical work, 202 h. independent work. Together - 300 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual tasks of 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 control: the end of the 9 and 10 semester. 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


