
 

 

 

 

 

Проведення онлайн-серії лекційних та практичних занять  

з інтегрованого міського планування  

 

Шановний Петре Мусійовичу, 

 

німецьке товариство міжнародного співробітництва «Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» 

висловлює Київському національному університету будівництва і 

архітектури та Вам особисто свою повагу.  

Цим листом інформуємо Вас про наступне. Починаючи з 2017 

року, Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка» та Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича спільно з німецькими університетами 

(технічні університети міст Котбус та Любек) за підтримки GIZ 

(проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні») впроваджують 

міжнародні навчальні проєкти. У результаті співпраці в 

вищевказаних українських університетах були запроваджені 

чотири навчальні модулі з інтегрованого міського планування, які 

наразі вивчають студенти-магістри спеціальності «Архітектура 

будівель та містобудування». 

Восени 2021 року в рамках співпраці з GIZ планується проведення 

онлайн-серії лекційних та практичних занять з інтегрованого 

міського планування, до яких запрошуються студенти 

магістратури вищевказаної спеціальності (чи аналогічних), 

останніх курсів бакалаврату та викладачі Національного 

університету «Львівська політехніка», Національного університету 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, Харківського 

національного університету будівництва та архітектури, 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова та Київського національного університету 

будівництва і архітектури. 

Серія лекцій та практичних занять має на меті поглиблення 

навчального процесу за такими дисциплінами, як основи міського 

планування, сталого містобудування та планування інтегрованого 

міського розвитку, їх обговорення на прикладах з України та 

організацію паралельних практичних завдань для груп студентів.  

Пропонована тривалість серії лекцій та практичних занять 

становить 14 тижнів, тобто щотижня відбуватимуться одне 
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лекційне та одне практичне заняття. Одне лекційне заняття з 

обговоренням триватиме 2 години, відповідно загальна кількість 

складе 28 годин. Тривалість одного практичного заняття 

Університет може визначити самостійно. Орієнтовний початок 

серії лекцій та практичних занять припадає на вересень і має 

підходити всім залученим університетам. Більшість лекцій 

читатимуть викладачі німецьких вишів, також планується 

залучення українських лекторів.  

Теми запланованих лекцій: 

1. Вступ. Що таке міське планування?  

2. Етапи та принципи міського розвитку 1, від компактного 

середньовікового міста до міського ландшафту. 

3. Етапи та принципи міського розвитку 2, від міського 

ландшафту до сталого міста.  

4. Місто як комплексна система – структури наших міст. 

5. Формальне та неформальне планування міського розвитку; 

інтегроване планування міського розвитку. 

6. Міський менеджмент. 

7. Трансформація міста – охорона клімату та адаптація до 

кліматичних змін. 

8. Сталий розвиток міських кварталів.  

9. Місто і простір.  

10. Хвала парцелі (ділянці). 

11. Місто й мобільність.  

12. Оновлення міст та реконструкція старої частини міста.  

13. Процеси планування – залучення громадян (партисипація) 

та кооперація, а також залучення експертів і конкурсна 

процедура. 

14. Заключний захід. 

Під час організованих на додаток до лекцій практичних занять 

студенти в невеликих групах (від 2 до 4 студентів) на прикладі 

обраного кварталу свого міста тренуватимуть різноманітні рівні та 

етапи інтегрованого розвитку міського кварталу. Роботою в групах 

опікуватимуться українські викладачі, які для цього отримають 

попередні рекомендації від німецького експерта, викладача, що 

координує співпрацю з німецькими університетами. Окремі кроки 

та результати роботи студентських груп будуть предметом 

обговорень під час серії лекцій та практичних занять. Таким чином 

буде забезпечений зв’язок лекцій та дискусій із розвитком міст і 

міських кварталів в Україні. 

Теми запланованих практичних занять: 

Тижд. 1 Вступ Завдання 1: Вибір міського 

кварталу для практичного 

дослідження. Розподіл на 

групи 
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Тижд. 2 Вчимося читати 

місто 

Аналізуємо та зображаємо 

структури міста, досліджуємо 

та оцінюємо карти, проводимо 

облік (інвентаризацію) об’єктів 

передмістя та наносимо на 

карту, створюємо ескізи та 

плани важливих змістів/об’єктів 

Тижд. 3 

Тижд. 4 Історія розвитку та 

стан планування Тижд. 5 

Тижд. 6 SWOT-аналіз  

Тижд. 7 

Тижд. 8 Розпізнаємо 

проблеми та 

формулюємо запити 

до дій 

 

 

 

Роздуми про місто, створення 

ескізів, підготовка тез, 

розробка та зображення ідей, 

визначення та зображення 

принципів концепції  

Тижд. 9 

Тижд. 10 Розробка цілей та 

основних принципів Тижд. 11 

Тижд. 12 Підготовка 

проєктних 

пропозицій 

Тижд. 13 

Тижд. 14 Презентація 

плакатів, підсумки 

 

Просимо Вас ознайомитися з нашою пропозицією щодо співпраці 

та найближчим часом повідомити на адресу електронної пошти 

daryna.chuhunova@giz.de, чи була б така пропозиція Вам цікавою 

та повідомити, хто би міг бути контактною особою від Вашого 

університету для обговорення організаційних питань. 

Ми сподіваємося, що цей формат сподобається всім залученим 

університетам і учасники і надалі будуть його підтримувати та 

впроваджувати. 

Користуючись нагодою, висловлюємо щиру подяку Київському 

національному університету будівництва і архітектури за 

попереднє співробітництво і сподіваємося на подальшу ефективну 

співпрацю. 

 

 

Андрій Зуєв   

Заступник директора проєкту  
«Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ»  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
 

Виконавець: Дарина Чугунова, 096 696 43 56 
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