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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, які пов’язані з інженерно-геоморфологічною оцінкою 

території, за невизначеності умов у професійній діяльності з урбаністики та 

міського планування, або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та 

методів дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів. Для цього 

пропонується ознайомитись із методами інженерно-геоморфологічної оцінки, 

інженерної підготовки території, її захисту від несприятливих природних та 

антропогенних чинників, навчитись проводити інженерно-будівельну оцінку, 

прогнозувати зміни інженерно-геологічних та гідрологічних умов при різних видах 

антропогенного навантаження. 

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  
- успішне опанування навчальної дисципліни «Природнича географія»; 

- навички польових досліджень рельєфу та геологічної будови території, 

користування ГІС. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна синтезує теорію, 

методику і практику геоморфологічної та інженерно-будівельної оцінки території з 

нормативними джерелами щодо розробки відповідних містобудівних проектів та 

планування заходів її інженерного захисту від несприятливих природних та 

антропогенних чинників. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни: вивчення дисципліни спрямоване на 

формування системних знань та практичних умінь в галузі містобудування. При 

підготовці містобудівної документації необхідно вміти передбачати та планувати 

заходи з інженерної підготовки території - як загальні, так і спеціальні. 

Геоморфологічні методи значно розширюють можливості їх вибору та покращують 

якість підготовки проектувальних рішень. 

Основні завдання дисципліни: 

- сформувати у студентів здатність застосовувати знання про інженерно-

геоморфологічні дослідження території у практичних ситуаціях (ЗК1); 

- сформувати у студентів здатність до проведення інженерно-

геоморфологічних досліджень території на різних рівнях (ЗК6); 

- сформувати у студентів здатність аналізувати склад і будову літосфери та 

вплив її компонентів на розвиток міст на різних просторово-часових масштабах 

(СК 5); 

- cформувати у студентів здатність інтегрувати польові та лабораторні 

спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, 

синтезу і моделювання (СК6). 

 

 

 

 

 

 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація ; 
4.автономність та відповідальність ) Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Теоретичні засади проведення 

геоморфологічної та 

інженерно-будівельної оцінки 

території. 

 

Лекція, самостійна 

робота 

 

Відповіді на  

семінарах,   

контрольні 

роботи, залік  

 

 

 

 

 

 

До 50 % 

1.2 Нормативні документи щодо 

методів дослідження та інженерно-

геоморфологічної оцінки 

природних умов території. 

Лекція, самостійна 

робота 

1.3. Основні підходи до 

інженерного захисту території. 

Лекція, самостійна 

робота 

1.4 Вимоги до вертикального 

планування території. 

Лекція, самостійна 

робота 

1.5 Вимоги щодо формування 

водовідвідної мережі. 

Лекція, самостійна 

робота 

2.1 Визначати заходи щодо 

відновлення порушених 

територій виробничою 

діяльністю. 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

 

 

Виступи та 

доповнення на 

семінарських 

заняттях, 

залік 

 

 

 

 

 

До 30 % 
2.2 Визначати заходи, що 

забезпечують стійкість споруд і 

конструкцій. 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

2.3 Виявляти зони тектонічних 

розломів для детальних 

досліджень. 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

2.4 

 
Передбачати заходи захисту у 

сельонебезпечній зоні. 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

3. 

 
Комунікація: Вміти 

використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Семінарське заняття, 

дискусії 

 

Виступи та 

доповнення на 

семінарах, 

дискусія 

 

до 10 % 

4. 

 
Відповідальність: Самостійно 

досліджувати територію, аналізувати 

законодавчі та нормативні матеріали 

щодо її захисту території та 

використовувати отримані дані для 

потреб містобудування. 

Семінарське заняття, 

дискусії 

 

 

 

Виступи, 

доповнення на 

семінарах, 

дискусія, залік 

 

 

 

до 10 % 

 

        

 

                                                 
  

 



 

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

Результати навчання  

дисципліни   

Програмні результати  

навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 

1. Аналізувати географічний потенціал території 

(Р04)  
+ + + + + + + 

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію 

в області географічних наук (Р05) 
 +    + + 

3. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, 

геології, екології, математики, інформаційних 

технологій тощо при вивченні природних та 

суспільних процесів формування і розвитку 

геосфер (Р08) 

+  +   + + 

 

Результати навчання  

дисципліни   

Програмні результати  

навчання  

2.3 2.4 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

1. Аналізувати географічний потенціал території 

(Р04)  
+ + +  

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію 

в області географічних наук (Р05) 
+ + + + 

3. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, 

геології, екології, математики, інформаційних 

технологій тощо при вивченні природних та 

суспільних процесів формування і розвитку 

геосфер (Р08) 

+ + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами усного опитування, написання письмових контрольних 

робіт, заліку.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

 результати навчання – 1.1 – 1.5 (знання) – до 50 %;  

 результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння) – до 30 %;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10 %;  

 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 10 %  

 

7.2. Організація оцінювання.  
  

 У курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій,  

семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 

 Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських заняттях, 

опитування та написання тематичних контрольних робіт.  

Максимальна оцінка становить 100 балів, 60 із яких студент може набрати під час 

семестрового контролю і 40 балів – на заліку. 



Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску – 36 балів. Для студентів, 

які набрали сумарно меншу ніж рекомендований мінімум кількість, потрібно повторно 

пройти поточний контроль знань (наприклад, у вигляді тестування) в установленому 

порядку.  

 Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 

Максимальна кількість балів на заліку – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до 

семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 

 Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в 

дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

  

 7.2. Шкала відповідності оцінок 
  

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Тема 

Кількість годин 

Лекції 

 

Семінарські 

заняття 

 

Самостійна 

робота 

 

Змістова частина 1. Загальні заходи з інженерної підготовки території 

1. 

Тема 1. Теоретичні засади проведення 

геоморфологічної та інженерно-будівельної 

оцінки території. Методи дослідження та 

оцінки. Критерії класифікації природних та 

техногенних чинників на місцевості.  

4 2 5 

2. 

Тема 2. Забезпечення захисту від 

несприятливих природних і антропогенних 

явищ. Прогноз зміни інженерно-геологічних 

і гідрологічних умов при різних видах 

техногенного навантаження. 

6 2 7 

3. 

Тема 3. Основні підходи до інженерного 

захисту території. Загальні заходи з інженерної 

підготовки території: вертикальне планування, 

організація відведення дощових і талих вод. 

6 2 10 

Змістова частина 2. Спеціальні заходи з інженерної підготовки території 

4. 

Тема 4. Інженерний захист території від 

затоплення паводковими водами, 

берегоукріплення і підтоплення підземними 

водами. Освоєння заболочених територій. 

4 2 8 

5. 

Тема 5. Заходи щодо відновлення територій 

порушених виробничою діяльністю - 

гірничими та відкритими виробками, 

териконами, хвостосховищами, золошлако- 

відвалами, полігонами різного призначення. 

6 2 8 

6. Тема 6. Заходи, що забезпечують стійкість 

споруд і конструкцій до впливу несприятливих 
4 2 10 



процесів. 

ВСЬОГО 30 12 48 

 

Загальний обсяг – 90 год. 

Лекції – 30 год. 

Семінарські заняття – 12 год. 

Самостійна робота – 48 год. 

 

 

Рекомендовані джерела: 

       Основні: 

1. Бортник С.Ю, Лаврук Т.М., Олещенко А.В., Тимуляк Л.М. Просторове та 

ландшафтне 

планування. Навчальний посібник. К.: Логос, 2019, 175 с. 

2. Ваганов, І. І. В12 Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : 

навчальний посібник / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович. Вінниця : 

ВНТУ, 2014. 267 с. 

 

Законодавчі та нормативні джерела: 

Закон України "Про охорону земель" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text 

Закон України "Про трубопровідний транспорт" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1%80#Text 

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва 

ДБН Б 2.2-5:2011 Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій. 

Благоустрій територій 

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України 

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територіїй та споруд від підтоплення та затоплення 

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина 2. Будівництво 

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів 

ДБН В.2.3-7:2018 Споруди транспорту. Метрополітени 

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів 

ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування 

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів 

ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина 

ІІ. Будівництво 

ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд . Ґрунти. Класифікація (ГОСТ 

25100-95) http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=4069 


