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Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає у визначені організаційних методів,
інформаційних технологій для застосування в теоретичних та
експериментальних дослідженнях за вибраною темою дисертації, спрямованих
на підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, проектних організацій, викладачів
закладів вищої освіти у сфері містобудування і територіального планування,
орієнтованих на створення повноцінного життєвого середовища.

Завданням вивчення курсу є надання майбутнім докторам філософії з
містобудування і територіального планування теоретичних та практичних
знань з таких питань: Управління процесами функціонування і розвитку територій, систем

розселення, систем інженерної і транспортної інфраструктури, мереж
природно-екологічного комплексів на державному, регіональному та
місцевому рівнях; Управління процесами реконструкції і розвитку історичних населених
пунктів при збереженні традиційного характеру середовища та об’єктів
культурної та природної спадщини; Удосконалення комплексу проектно-планувальних робіт з урахуванням
сучасної законодавчої нормативної та наукової бази, інформаційних
технологій та європейських стандартів, що являються підґрунтям для
підвищення рівня ефективності використання територій, для регулювання
раціонального використання земельних ресурсів, створення умов для
збільшення обсягів інвестиційної діяльності; Удосконалення методів інженерного благоустрою, інженерного
обладнання та інженерної підготовки території, соціальної
інфраструктури, що мають забезпечити високі стандарти комфорту
середовища життєдіяльності населення;
Компетентності аспірантів, що формуються в результаті засвоєння

дисципліни
Інтегральна
Компетентність(ІК)

ІК Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати
комплексні проблеми в галузі архітектури та будівництва
в сфері будівництва і цивільної інженерії та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати
методологію наукової та педагогічної діяльності, а також
проводити власне наукове дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу нових та комплексних ідей.
ЗК02. Здатність до самостійного пошуку, обробки та
аналізу інформації з різних джерел, формулювати та
обґрунтовувати наукові гіпотез, проводити та управляти
актуальними науковими дослідженнями інноваційного
характеру.
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ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті над
ідентифікацією актуальних наукових проблем, генерувати
нові креативні ідеї, застосовувати нестандартні підходи до
вирішення складних і нетипових завдань з дотриманням
прийнятих в науковому світі ключових засад професійної
етики, морально-етичних норм та міжкультурних
цінностей.
ЗК04. Здатність розробляти інноваційні наукові проєкти
впроваджувати їх та управляти ними, взаємодіяти в
колективі, виявляти лідерські здібності при виконанні,
демонструючи ґрунтовні знання та розуміння
філософської методології наукового пізнання.
ЗК05. Здатність презентувати результати наукових
досліджень, вести фахову наукову бесіду та дискусію із
широкою науковою спільнотою та громадськістю,
формувати наукові тексти в письмовій формі, у тому числі
іноземною мовою, організовувати та проводити навчальні
заняття, використовувати прогресивні інформаційно-
комунікаційні засоби.

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

ФК01. Здатність до системного аналізу світової науково-
технічної інформації, з формулюванням висновків
відповідно до цілей дослідження в сфері будівництва та
цивільної інженерії.
ФК02. Здатність організовувати та управляти науково-
професійними видами діяльності із застосуванням
інтегрованого знання і розуміння інших суміжних
інженерних дисциплін, беручи на себе відповідальність за
результати прийнятих рішень.
ФК03. Здатність планувати, проводити оригінальні
дослідження, якість яких відповідає національному та
світовому рівням науки, спрямовані на практичну
реалізацію в галузі будівництва та створення
фундаментальних засад для суміжних галузей.
ФК04. Здатність проводити аналіз об’єкту дослідження та
предметної області в сфері будівництва та цивільної
інженерії, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії,
концепції та підходи з предметної сфери наукового
дослідження, робити відповідні висновки, надавати
пропозиції та рекомендації.
ФК06. Здатність моделювати і досліджувати
організаційно-технологічні процеси в будівництві з
використанням сучасних програмних продуктів та
продукувати ідеї щодо впровадження результатів
наукового дослідження в будівельну практику.
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ФК07. Здатність проводити експериментальні
дослідження, обробляти й отримувати, впроваджувати їх
результати в практику виробництва та в навчальний
освітній процес.
ФК08. Здатність володіти навчально-методичними та
науково-дослідними стандартами в галузі архітектури та
будівництва, вміти їх застосовувати при розробці,
побудові, впроваджуванні інноваційних рішень.
ФК09. Здатність презентувати результати досліджень у
вигляді публікації, оформлювати заявки на видачу
охоронних документів та отримання наукових грантів,
оформлювати акти впровадження та наукові звіти,
розробляти навчально-методичну літературу та
презентації освітніх курсів.
ФК10. Здатність організовувати та проводити навчальні
заняття за спеціальністю будівництво та цивільна
інженерія, удосконалювати педагогічну майстерність,
професійні вміння майбутніх вчених та викладачів,
застосовувати інноваційні методи навчання і методики
викладання фахових дисциплін.

Програмні результати
навчання (ПР)

ПР01. Здатність продемонструвати знання та розуміння
філософської методології наукового пізнання, психолого-
педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності,
власний науковий світогляд та морально-культурні
цінності.
ПР02. Здатність продемонструвати глибинні системні
знання і розуміння вітчизняного та зарубіжного наукового
доробку та практичного досвіду, сучасної методологічно-
методичної бази проведення наукових досліджень у царині
будівництва.
ПР03. Володіння знаннями та навичками усного та
письмового спілкування державною та іноземними
мовами, а також з використанням сучасних інформаційних
технологій та засобів комунікації, включаючи спеціальну
термінологію, необхідну для повного розуміння
іншомовних наукових текстів, проведення літературного
пошуку, усного та письмового представлення результатів
наукових досліджень, ведення фахового наукового
діалогу, працюючи в міжнародному контексті з різними
стейкхолдерами галузі,використовуючи навики
міжособистісної взаємодії.
ПР04. Здатність продемонструвати знання із наукової та
професійної підготовки для підтвердження рівня
компетентності у виборі методів наукових досліджень,
оцінки їх наукової новизни та практичного значення при
вирішенні спеціалізованих завдань в сфері будівництва та
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цивільної інженерії.
ПР05. Вміння виявляти зв’язки між сучасними науковими
концепціями в суміжних предметних сферах, вміння
переоцінювати вже існуючі знання і професійні практики
для обґрунтування нових теоретичних та практичних
рекомендацій для розв’язування науково-практичних
задач в області теоретичних досліджень, застосовувати їх
в сфері будівництва та цивільної інженерії.
ПР06. Вміння застосовувати універсальні навички
дослідника, достатні для розв’язання комплексних
проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії та
пов’язаних з нею дослідницько-інноваційній та/або
науково-педагогічній діяльності за фахом та продукування
нових ідей та методів, спрямованих на покращення
науково-практичної діяльності в галузі будівництва та
архітектури.
ПР08. Володіння навичками та вміннями у вирішені
наукових і практичних проблем забезпечення екологічної
безпеки в сфері будівництва та цивільної інженерії,
підвищення економічності та надійності функціонування
архітектурно-конструктивно-технологічних систем
будівель та споруд, забезпечення раціонального
використання природних ресурсів та охорони
навколишнього середовища.
ПР09. Знання та розуміння принципів створення і
розвитку ефективних методів розрахунку та
експериментальних досліджень споруджених, відновлених
та підсилених конструкцій, влаштування інженерних
мереж, проєктування та виробництва будівельних
матеріалів, володіти теоретично-методологічними
базисами проєктування й організації технологічних
процесів, що найбільш повно враховують специфіку
впливів зовнішнього середовища, антропогенних факторів,
тощо.
ПР10. Володіти сучасними інформаційними технологіями
для розробки, організації та управління науковими
проєктами та/або науковими дослідженнями в сфері
будівництва та цивільної інженерії, презентації їх
результатів у професійному середовищі через сучасні
форми наукової комунікації.
ПР11. Демонструвати системний науковий світогляд та
філософсько-культурний кругозір, який включає
розвинене критичне мислення, професійну етику,
академічну доброчесність, повагу до різноманітності та
мультикультурності в поєднанні з володінням передовими
методиками викладання у вищій школі і постійним
самовдосконаленням професійного та наукового рівня.
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ПР12. Здатність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення, ефективної самостійної праці, вміння
отримувати бажаний результат в умовах обмеженого часу
з акцентом на професійну сумлінність і з дотриманням
етичних міркувань, уміння та навички проводити
моніторинг робіт та вчасно вносити корективи в план
робіт за проектом в сфері будівництва та цивільної
інженерії.
ПР13. Здійснювати успішну інноваційну науково-технічну
діяльність у соціально-орієнтованому суспільстві на
основі міжособистісних взаємовідносин для
максимального самовираження на основі терпимості,
психологічної сумісності та етики поведінки.
ПР14. Демонструвати вміння самостійно ставити та
розв’язувати організаційно-управлінські завдання на
основі дотримання законодавчої бази, принципів
доброчесності та відповідальності за успішний кінцевий
особистий та командний результат на основі сучасної
теорії і практики організації та управління
функціонуванням науково-професійних видів діяльності в
сфері будівництва та цивільної інженерії.
ПР15. Здатність формулювати власні авторські висновки,
пропозиції та рекомендації на основі аналізу літературних
джерел, патентних досліджень, повного циклу
теоретичних і експериментальних досліджень, проведених
за сучасними методиками.

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1
Містобудування і територіальне планування – система знань у сфері

науково-практичної діяльності суспільства спрямованої на створення і
підтримання повноцінного середовища життєдіяльності населення.

Тема 1. Об’єкт і предмет дослідження у сфері Містобудування і
територіальне планування

Тема 2. Предметна область науково-практичної діяльності у сфері
Містобудування і територіальне планування.

Тема 3. Фактори і умови, що визначають напрями, масштаби і динаміку
Містобудівної діяльності, а також процесів розвитку містобудівних систем.

Тема 4. Методи структурного моделювання , як засіб дослідження
тенденцій перспективного розвитку демографічних, соціальних процесів,
економічної бази, екологічного стану міського середовища та їхній можливий
вплив на містобудівну діяльність та державну містобудівну політику.

Тема 5. Стратегія соціально-економічного розвитку територій, як основа
розроблення містобудівної документації.



8

Модуль 2
Методологічні підходи та методи дослідження об’єктів

містобудування і територіальне планування.
Тема 6. Системний та комплексний підходи – сфера їхнього

застосування.
Тема 7. Методи містобудівного аналізу території. Комплексна і

спеціалізована оцінка території. (методи потенціалів, моделювання,
інтерполяції, індексів локалізації, геодезичних вишукувань).

Тема 8. Методи прогнозування перспективних тенденцій змін основних
визначальних факторів та оцінка їхнього впливу на діяльність суспільства у
сфері планування і забудови територій (методи екстрополяції, моделювання).

Тема 9. Метод експериментального проектування, як засіб
передпроектного аналізу у складі проектно-планувальних робіт.

Модуль 3
Комплекс проектно-планувальних робіт.
Тема 10. Об’єкти містобудування і територіального планування. Стадії

містобудівної документації.
Тема 11. Основи методології містобудівного аналізу - методи

моделювання планувальних структур : : функціональна, морфологічна та
соціально-планувальна структури.

Тема 12. Методи структурного моделювання, потенціалів, конкретно-
соціологічних досліджень, експериментального проектування об’єктів
містобудування і територіального планування.

Тема 13. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері містобудування і
територіального планування.

Тема 14. Методи структурного моделювання об’єктів дослідження в
залежності від предмета і завдання дослідження.

Тема 15. Методи підготовки та форми презентації наукової доповіді за
результатами дослідження. Текстова частина. Графічна частина.

Теми практичних занять
№ Назва теми Кількість

годин
1 Об’єкт і предмет дослідження у сфері

Містобудування і територіальне планування
8

2 Предметна область науково-практичної діяльності у
сфері Містобудування і територіальне планування.

12

3 Фактори і умови, що визначають напрями, масштаби
і динаміку Містобудівної діяльності, а також процесів
розвитку містобудівних систем.

12

4 Методи структурного моделювання , як засіб
дослідження тенденцій перспективного розвитку

12
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демографічних, соціальних процесів, економічної бази,
екологічного стану міського середовища та їхній
можливий вплив на містобудівну діяльність та державну
містобудівну політику.

5 Стратегія соціально-економічного розвитку
територій, як основа розроблення містобудівної
документації.

8

6 Системний та комплексний підходи – сфера їхнього
застосування.

8

7 Методи містобудівного аналізу території.
Комплексна і спеціалізована оцінка території. (методи
потенціалів, моделювання, інтерполяції, індексів
локалізації, геодезичних вишукувань).

12

8 Методи прогнозування перспективних тенденцій
змін основних визначальних факторів та оцінка їхнього
впливу на діяльність суспільства у сфері планування і
забудови територій (методи екстрополяції, моделювання).

8

9 Метод експериментального проектування, як засіб
передпроектного аналізу у складі проектно-планувальних
робіт.

8

10 Об’єкти містобудування і територіального
планування. Стадії містобудівної документації.

8

11 Основи методології містобудівного аналізу - методи
моделювання планувальних структур : функціональна,
морфологічна та соціально-планувальна структури.

12

12 Методи структурного моделювання, потенціалів,
конкретно-соціологічних досліджень, експериментального
проектування об’єктів містобудування і територіального
планування.

8

13 Інформаційне забезпечення діяльності у сфері
містобудування і територіального планування.

12

14 Методи структурного моделювання об’єктів
дослідження в залежності від предмета і завдання
дослідження.

12

15 Методи підготовки та форми презентації наукової
доповіді за результатами дослідження. Текстова частина.
Графічна частина.

12

Усього годин: 150

Індивідуальні завдання
Контрольна робота повинна бути набрана на комп'ютері і роздрукованою.

Як виняток контрольна робота може бути виконана в рукописному варіанті.
Контрольна робота представляється на аркушах формату А4.
Основні вимоги до оформлення тексту контрольної роботи:
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- поля - по 2 см з кожного боку;
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль;
- міжрядковий інтервал - 1,5;
- абзацний відступ - 1,25 см.
Сторінки контрольної роботи повинні бути пронумеровані (першою

сторінкою вважається титульний аркуш, на якому номер сторінки не ставиться).
Таблиці, формули, графічні матеріали, виноски до застосованим в роботі

цитат, текстам законів, інших науково-літературних джерел, додатки
оформляються відповідно до ДСТУ 3008:2015

На титульному аркуші обов'язково повинні бути вказані дата виконання,
термін подання контрольної роботи в університет, стояти особистий підпис
студента.

В кінці роботи необхідно представити список використаної літератури за
правилами, закріпленим ДСТУ 3008:2015.

Теми контрольних робіт *:
1. Об’єкт і предмет дослідження у сфері Містобудування і

територіальне планування
2. Предметна область науково-практичної діяльності у сфері

Містобудування і територіальне планування.
3. Фактори і умови, що визначають напрями, масштаби і динаміку

Містобудівної діяльності, а також процесів розвитку містобудівних систем.
4. Методи структурного моделювання , як засіб дослідження

тенденцій перспективного розвитку демографічних, соціальних процесів,
економічної бази, екологічного стану міського середовища та їхній можливий
вплив на містобудівну діяльність та державну містобудівну політику.

5. Стратегія соціально-економічного розвитку територій, як основа
розроблення містобудівної документації.

6. Системний та комплексний підходи – сфера їхнього застосування.
7. Методи містобудівного аналізу території. Комплексна і

спеціалізована оцінка території. (методи потенціалів, моделювання,
інтерполяції, індексів локалізації, геодезичних вишукувань).

8. Методи прогнозування перспективних тенденцій змін основних
визначальних факторів та оцінка їхнього впливу на діяльність суспільства у
сфері планування і забудови територій (методи екстрополяції, моделювання).

9. Метод експериментального проектування, як засіб передпроектного
аналізу у складі проектно-планувальних робіт.

10. б’єкти містобудування і територіального планування. Стадії
містобудівної документації.

11. Основи методології містобудівного аналізу - методи моделювання
планувальних структур : : функціональна, морфологічна та соціально-
планувальна структури.

12. Методи структурного моделювання, потенціалів, конкретно-
соціологічних досліджень, експериментального проектування об’єктів
містобудування і територіального планування.
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13. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері містобудування і
територіального планування.

14. Методи структурного моделювання об’єктів дослідження в
залежності від предмета і завдання дослідження.

15. Методи підготовки та форми презентації наукової доповіді за
результатами дослідження. Текстова частина. Графічна частина.

* контрольні роботи мають розкривати тему в аспекті дисертаційного
дослідження.

Формами самостійної роботи аспіранта виступають: підготовка до практичних занять – 68 годин; опрацювання навчального матеріалу (за навчально-методичною та науковою
літературою), пошук інформації в бібліотеках, мережі Інтернет,
використання баз даних інформаційно-пошукових та довідникових систем –
68 години; творча робота аспірантів (у тому числі під час виконання написання статті,
тез доповідей на конференціях тощо) – 82 години; самооцінювання знань і умінь із навчальних дисциплін – 3 години; виконання індивідуального завдання – 70 годин; підготовка до заліку – 8 годин.

Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний,

інформаційно-ілюстративний, наочний та практичний методи навчання із
застосуванням практичних занять, тестів, самостійної роботи.

Методи контролю та оцінювання знань аспірантів
Політика оцінювання
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час

контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-
лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. Надавати
для оцінювання лише результати власної роботи. Не вдаватися до кроків, що
можуть нечесно покращити ваші результати чи погіршити/покращити
результати інших аспірантів

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

● Політика щодо проведення практичних занять. Основні принципи
проведення практичних занять курсу «Організаційно-структурний та
аналітичний супровід підготовки та впровадження будівельних девелоперських
проектів будівництва» - відкритість до нових та неординарних ідей,
толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння та
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творчого розвитку. Різні моделі роботи на практичних заняттях (індивідуальна,
в парах, в мікро-групах, групах) над вирішенням завдань дає можливість
аспірантам якнайширше розкрити свій власний потенціал, навчитись довіряти
своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді.

● Політика щодо розвитку автономних навичок. Протягом усього курсу
активно розвиваються автономні навички аспірантів, які можуть підготувати
додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем практичних
занять змістових модулів та виступити з презентацією чи інформуванням
додатково (оцінюється окремо).

Політика щодо відвідування
Аспірант, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету (відділу
докторантури і аспірантури) документ, який засвідчує ці причини.

Аспірант, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати
джерела, які були визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, та
продемонструвати конспект викладачу до складання заліку, а також виконати
індивідуальне завдання, якщо його виконання було передбачене планом
заняття.

За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Методи контролю
Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модульного та

семестрового (за необхідності) контролю.
Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості аспіранта

до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:
1) активність і результативність роботи аспіранта протягом семестру над

вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;
2) опитування на заняттях, тестування.
Самостійна робота аспіранта контролюється протягом усього

семестру.
При оцінюванні самостійної роботи увагу приділяють також їх якості і

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з
графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то
оцінка буде знижена.

Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне оцінювання Модульний

контроль
(тестове завдання)

СумаЗмістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

20 20 20 40 100
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Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

90 – 100 А

Зараховано
82-89 В
74-81 С
64-73 D
60-63 Е
35-59 FX Не зараховано з можливістю

повторного складання
0-34 F Не зараховано з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю

Аспіранту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів,
призначається додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати
додаткові завдання, визначені викладачем.

Аспірант, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не
допускається до складання заліку.

Аспірант, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях,
не допускається до складання підсумкового контролю. В цьому разі він
повинен виконати визначене викладачем додаткове завдання по змісту
відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями.

Аспірант має право на опротестування результатів контролю (апеляцію).
Правила подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми документами
КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до аспірантів
на початку вивчення дисципліни.

Методичне забезпечення дисципліни

1. Дьомін М., Сингаївська О. Містобудівні інформаційні системи.
Містобудівний кадастр. Первинні елементи структури об’єктів містобудування
та територіального планування. Київськ. нац. ун-т будівництва і архітектури. –
Київ : Фенікс, 2015. – 216 с.: іл., табл.

2. Демин Н. М. Управление развитием градострительных систем
[Текст] / Демин Николай Мефодиевич. - К. : Будивэльнык, 1991. – 184 с.

3. Дьомін М., Сингаївська О. Інформаційне забезпечення
містобудівних процесів. Прикладна інформатика в містобудуванні.
Містобудуваня. Довідник проектувальника. Видання друге, доповнене. / За
загаль ною редакцією д-ра архіт. Т.Ф.Панченко/. – К.: Укрархбудінформ, 2006.
– 192 с. Стор. 173 – 175.

Рекомендована література
Базова
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Законодавча
1. Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025

року [Електронний ресурс] : рішення Київської міської ради ІІ сесії VІ скликання від
18.09.2008 р. № 262/262 // Київська міська рада, Ліга Закон : [сайт]. – Електрон. дані. – К. :
Секретаріат Київської міської Ради, Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" - 2013. –
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/1087E2950550C4F8C22574E200687516?
OpenDocument (25.03.20013). – Назва з екрана.

2. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи з питань координації методів документування
пам'яток архітектурної спадщини в країнах Європи [Електронний ресурс] : від 3 жовтня 1985
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