
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.1; 

2. Назва:  МІСТОБУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Піліпака Л.М., к.т.н., доцент 

кафедри Міського будівництва і господарства; 

9. Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

- функціональну-просторову структуру та системоутворюючі елементи регіональних 

містобудівельних систем; 

- соціально-просторові функції населених місць; 

- моделі та методи функціонально-просторової організації регіональних містобудівельних 

систем; 

- основи містобудівного моніторингу; 

- структуру інформаційних містобудівних систем. 

вміти: 
- характеризувати функціональну структуру та елементи містобудівельних систем; 

- визначати проблеми та перспективи розвитку регіональних містобудівельних систем в 

різних умовах соціального розвитку; 

- складати стратегію безперервного містобудівного проектування та управління процесами 

реалізації проектних рішень; 

- визначати необхідну кількість транспортних споруд; 

- організувати транспортний зв'язок в межах однієї містобудівної системи. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

курсовий проект, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Планування та благоустрій 

міст», «Міські вулиці та дороги», «Реконструкція міської забудови», «Міські інженерні мережі»; 

12. Зміст курсу 
Змістовий модуль 1. Основи теорії містобудівних систем. 

Поняття, функції та структура містобудівної системи. Еволюція розвитку містобудівних систем. 

Принципи та критерії містобудівного моніторингу. Аналіз як основа комплексної оцінки 

містобудівних систем. Соціальна взаємодія в міському середовищі. Містобудівне планування та 

прогнозування. Математичне моделювання містобудівних систем. 

Змістовий модуль 2. Містобудівні інформаційні системи 

Структура містобудівних інформаційних систем. Система містобудівного кадастру. 

Змістовий модуль 3. Міські дорожньо-транспортні системи 

Аналіз та проектування транспортної мережі як основи містобудівних систем.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Демин Н.М. Управление развитием градостроительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 184 

с. 

2. Основы теории градостроительства./ Под ред. Яргиной З.Н. – М.: Стройиздат, 1986. 

3. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навчальний посібник для студентів 

ВНЗ. К.: ІЗМН, 1997. – 196 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
44 год. лекцій, 44 год. практичних робіт, 116 год. самостійної роботи, з них 36 год курсовий проект. 

Разом – 240 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, виїзні обстеження, 

соціологічні дослідження, 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 в кінці 9 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри,                                                         О.А.Ткачук 

д.т.н.,професор 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Code:2.2.1; 

2.Title:URBAN SYSTEMS; 

3.Type: obligatory; 

4. Higher education level: II (master's degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 

6. Semester when studying discipline: 9 semester; 

7. Number of established ECTS credits: 8; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Pilipaka L., Ph.D., associate professor of 

the department of Urban construction and development  

9. Results of study: after studying the discipline the student  

should know: 

- functional-spatial structure and system-forming elements of regional urban systems; 

- socio-spatial functions of inhabited places; 

- models and methods of functional and spatial regional urban systems organization; 

- bases of city-planning monitoring; 

- structure of informational city-planning systems. 

be able: 

- to characterize the functional structure and elements of urban development systems; 

- to determine the problems and prospects of regional urban systems development in different social 

development conditions; 

- to formulate sustainable urban planning and management strategy; 

- to determine the required number of transport facilities; 

- to organize transport communications within the limits of one city-planning system. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, intermediate (computer 

testing, oral questioning) and final (2 examinations) control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Planning and improvement of cities", 

"Urban transport", "Streets and roads", "Urban engineering networks", " Urban development retaining " . 

12. Course contents:  
Thematic module 1. Urban systems theory fundamentals. 

Concept, functions and structure of the city-planning system. Evolution of urban development systems. 

Principles and criteria of urban monitoring. Analysis as the basis of integrated assessment of urban 

development systems. Social interaction in the urban environment. Urban Planning and Forecasting. 

Mathematical Modeling of Urban Systems. 

Thematic module 2. Urban-planning information systems 

Structure of urban-planning information systems. City cadastre system. 

Thematic module 3. Urban road transport systems 

Analysis and design of the transport network as the basis of urban-planning systems. 
13.Recommended educational editions: 

1. Demin N. M. Management of town-planning systems development. - K .: Budivelnyk, 1991. - 184 p. 

2. Urban planning theory fundamentals. / Ed. Yargina Z.N. - Moscow: Stroyizdat, 1986. 

3. Osetrin M.M. Urban road transport constructions. A manual for undergraduate students. K .: IZMN, 

1997. - 196 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
44 hours lectures, 44 hours practical works, 116 hours independent work. Together - 240 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Formsand assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): exam at the end of the 9th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Doc. tech Sciences, professor, 

Head of the department  

of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


