
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПС 04; 

2. Назва: Містобудівне забезпечення будівництва; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський ; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дмитрук В.П.,  доцент кафедри 

міського будівництва і господарства       

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• утримувати міську забудову з метою забезпечення її надійної експлуатації і збереження; 

• характеризувати компетенцію різних органів управління в містобудуванні; 

• розробляти та погоджувати виконавчо-технічну та містобудівну  документацію; 

• застосовувати на практиці основні закони та акти України в галузі містобудування; 

• на основі законодавчих та нормативних актів обгрунтовувати правомірність дій ДАБК.  

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

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: планування міст і транспорт,  

будівельні констукції, архітектура будівель і споруд. 

12. Зміст курсу:1) законодавчі акти у сфері містобудування;2) органи управління та контролю в 

містобудуванні; 3) земельні відносини у сфері містобудування. Державний контроль у сфері 

містобудування; 4) відповідальність за правопорушення у сфері містобудування; 5) ліцензування 

будівельної діяльності; 6)   видача ліцензійних документів. Нагляд і контроль у сфері ліцензування; 

7) ліцензійні умови провадження будівельної діяльності; 8) склад, порядок розроблення, погодження 

та затвердження проектної документації для будівництва; 9) містобудівельне обґрунтування 

проектних рішень. Документація на початок будівництва та документація на прийняття будівель та  

споруд в експлуатацію. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1 ДБН 360-92**. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с. 

2 Дідик В.В. Планування міст. – Львів: «Львівська політехніка», 2006. – 412 с. 

3 Гавриляк А.І. та ін. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель / За ред. 

Гавриляка А.І. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2006. - 540 с. 

4 Яременко Л.В. Планировка и благоустройство жилых территорий: Монография /Под общ. ред. 

Н.М.Дёмина. – Киев: АСС, 2004. -156с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 82 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових  ігор, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри МБГ  

д.т.н. професор                                                                                         О.А. Ткачук 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: PS 04; 

2. Title: Town-planning construction support; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level:  I (Bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 

6. Semester when studying discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Gohon S., Ph.D., associate 

professor of the department of Urban construction and development. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to maintain urban development in order to ensure its reliable operation and conservation; 

• characterize the competence of various management bodies in urban planning; 

• develop and agree on executive-technical and city-planning documentation; 

• apply in practice the basic laws and acts of Ukraine in the field of urban planning; 

• on the basis of legislative and normative acts, justify the legitimacy of the actions of the State Tax 

Inspectorate. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control 

measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: urban planning and transport, building 

constructions, architecture of buildings and structures. 

12. Contents of the course: 1) legislative acts in the field of urban planning, 2) management and control in 

urban planning; 3) land relations in the field of urban development. State control in the field of urban 

planning; 4) responsibility for offenses in the field of urban planning; 5) licensing of construction activities; 

6) issue of licensed documents. Supervision and control in the field of licensing; 7) licensing conditions for 

the construction activity; 8) the composition, procedure for the development, approval and approval of 

design documentation for construction; 9) town-planning justification of design decisions. Documentation 

for the beginning of construction and documentation for the acceptance of buildings and facilities in 

operation. 

13. Recommended editions: 
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 Didik V.V. Planning of cities. - Lviv: Lviv Polytechnic, 2006 - 412 pp. 

3 Gavrilyak A.I. etc. Technical exploitation, reconstruction and modernization of buildings / Ed. 

Gavrylyaka A.I. - Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2006 - 540 pp. 

4 Yaremenko L.V. Planning and accomplishment of residential areas: Monograph / Under the general. 

Ed. N.M.Dymina. - Kiev: ACC, 2004. -156s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours lectures, 20 hours practical classes, 82 hours. independent work. Together - 120 hours . 

Methods: interactive lectures, individual tasks, the introduction of business games, the use of multimedia. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final control: completion at the end of the semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Doc. tech Sciences, professor, 

Head of the department  

of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


