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728.1

Б322

Бачинська, Людмила Геогріївна

Архітектура житла. Проблеми теорії та практики структуроутворення / Л. Г.

Бачинська ; МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури. -

Київ : Грамота, 2004. - 393 с. - ISBN 966-8066-37-5.

У монографії розглянуті деякі аспекти проблеми теорії та практики структуроутворення, що

виникають при проектуванні, реконструкції та навчальному проектуванні житла.

Для архітекторів-науковців, проектувальників, викладачів і студентів вищих навчальних

закладів, які проходять підготовку за фахом "Архітектура".

711(082)

М656

Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 77

/ МОН України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Дьомін М. М., ред.

- Київ : КНУБА, 2021. - 500 с.

В збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики

містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і

програмами , комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і

житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених

пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.
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Н8

О743

Осітнянко, Андрій Петрович

Планування розвитку міста : монографія / А. П. Осітнянко ; МОН України, Київський

національний університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2001. - 460 с.
В книзі розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Викладені методичні положення

прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової і

природно-техногенної підсистем містобудівної системи. Сформульовані, принципи розробки

стратегій управління розвитком міста.

Н8

О73

Осітнянко, Андрій Петрович

Планування розвитку міста : монографія / А. П. Осітнянко ; МОН України, Київський

національний університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2005. - 386 с. - ISBN

966-627-024-2.
В книзі розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Викладені методичні положення

прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової і

природно-технічної підсистем містобудівної системи. Сформульовані принципи розробки стратегій

управління розвитком міста.
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624.15

О751

Основи та фундаменти : науково-технічний збірник. Вип. 40 / МОН України,

Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Бойко І., ред. - Київ : КНУБА,

2020. - 124 с.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено

результати досліджень взаємодії елементів системи "основа - фундамент- надземні конструкції",

впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах.

Н8

О751

Основи містобудування : навчальний посібник / МОН України; Трошкіна Олена

Анатоліївна, авт.-сост. - 2-ге вид., доп. - Київ : КОМПРИНТ, 2012. - 239 с.
У посібнику висвітлено основні етапи розвитку містобудівних теорій як за кордоном, так і

на території сучасної України, розкрито теоретичні основи сучасного містобудування, висвітлено

засади формування міського ландшафту та роль зелених насаджень у місті.
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624.15

О751

Основи та фундаменти : науково-технічний збірник. Вип. 41 / МОН України,

Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Бойко І., ред. - Київ : КНУБА,

2020. - 84 с.

У збірнику вміщено статті, присвячені актуальним питанням геотехніки, наведено

результати досліджень взаємодії елементів системи "основа - фундамент- надземні конструкції",

впливу сейсмічних або інших динамічних навантажень, фундаментів на слабких ґрунтах.

725

П88

Пугачов, Євген Валентинович

Видимість і зорове сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів : навчальний

посібник / Є. В. Пугачов, В. А. Зданевич ; МОН України, Національний університет

водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 150 с. - ISBN 978-

966-327-290-0.
У навчальному посібнику розглянуто основні положення зорового сприйняття та

проектування видимості в будівлях і спорудах для глядачів. Розглянуто питання впливу форми

рядів в плані і форми фокусної лінії на вибір моделі безперешкодної видимості і форму поверхні

глядачів. Наведено відомості щодо особливості проектування видимості в культурно-видовищних

будівлях, лекційних аудиторіях, спортивно-видовищних спорудах і залах.
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711

С916

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Вип.

59 / МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури ; Товбич В.

В., ред. - Київ : КНУБА, 2021. - 368 с.

В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та

містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови. Розрахований на

працівників науково-дослідних і проектних організацій, викладачів вищих навчальних закладів.

711

С916

Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник. Вип.

60 / МОН України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ :

КНУБА, 2021. - 306 с.
В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та

містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції існуючої забудови.

Розрахований на працівників науково-дослідних і проектних організацій, викладачів вищих

навчальних закладів.
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725

Т436

Типологія громадських будинків і споруд : навчальний посібник / Л. М.

Ковальський, В. М. Лях, А. Ю. Дмитренко, Г. Л. Ковальська ; МОН МС України,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Київський

національний університет будівництва і архітектури. - Київ : Основа, 2012. - 272 с. - ISBN

978-966-699-702-2.

У посібнику розглядаються соціальне й містобудівне значення та основи проектування

громадських будинків та споруд. Подані основні їх характеристики і класифікація, містобудівні

вимоги та основи функціонального зонування, планувального й архітектурно-композиційного

рішення.

711.4

Ч121

Чабаненко, Петро Миколайович

Утримання міської забудови : навчальний посібник / П. М. Чабаненко ; МОН МС

України, Одеська державна академія будівництва і архітектури. - Одеса : Астропринт,

2012. - 136 с. - ISBN 978-966-190-498-8.

У посібнику аргументовано і достовірно викладено основи утримання міської забудови

відповідно до нормативних документів. Основну увагу приділено загальній уяві про забезпечення

системи утримання міської території, технічному обслуговуванню.
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