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ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТ 

 
Освітній рівень перший (бакалаврський) 

Програма 

навчання 
обов’язкова 

Галузь знань 27 Транспорт 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Освітня програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

Обсяг дисципліни 8,5 кредитів ECTS (255 академічних годин) 

Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 

Контрольна робота,  

Курсовий проєкт 

Форми 

семестрового 

контролю 

Залік 

Іспит 

 

Викладачі: Волобуєва Тетяна Вячеславівна, к.т.н., доц., доцент кафедри 

машинобудування, vtv747@ukr.net. 

 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ ТРАНСПОРТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ МІСТ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ НА 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТА. 
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Наприклад: Вміння розраховувати необхідну кількість маршрутів 

громадського транспорту (згідно методики) на різних типах планувальних 

структур. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Транспортне планування 

міст» є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими 

дисциплінами: «Транспортні засоби»; «Загальний курс транспорту»; 

«Взаємодія видів транспорту»; «Управління автомобільними перевезеннями»; 

«Вантажні перевезення»;  «Пасажирські перевезення». 

Програмні результати навчання: 

ПРН-2. Критично оцінювати наукові цінності і досягнення суспільства у 

розвитку транспортної галузі та технологій. 

ПРН-3. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, 

звітувати державною мовою на достатньому, для професійної діяльності, 

рівні. 

ПРН-5. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні 

технології для розв’язання практичних завдань з організації перевезень та 

проектування транспортних технологій. 

ПРН-7. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї з удосконалення 

транспортних технологій. 

ПРН-8. Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних 

систем та технологій. 

ПРН-15. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і 

мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління 

транспортними потоками.  

ПРН-21. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної 

діяльності. 

ПРН-24. Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. 

Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у 

перевізному процесі. Використовувати електронні карти. 

ПРН-26. Досліджувати проблеми людського фактору, пов’язані з 

транспортом, а також наслідки помилок для безпеки та управління. Визначати 

моделі поведінки людей у зв’язку з помилками. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)» здобувачі вищої освіти:  

 повинні знати: 

 класифікацію і типологію міст; 

 транспортні проблеми сучасного міста; 

 функціональне зонування міста; 

 планувальні схеми вулично-дорожньої мережі; 



3 

 класифікацію і характеристику міських вулиць і доріг; 

 типові поперечні профілі вулиць і доріг; 

 пересічення міських вулиць і доріг в одному та різних рівнях; 

 типи автомобільних стоянок в містах та тривалість їх використання; 

 організацію пішохідного руху в містах; 

 повинні вміти:  

 визначити транспортні проблеми міста або його частини; 

 оцінювати пропускну здатність ВДМ; 

 обирати  під час проектування необхідний поперечний профіль 

міської вулиці відповідно її класифікації; 

 обирати найбільш раціональний вид міського пасажирського 

транспорту; 

 проектувати паркувальні майданчики; 

 проектувати реконструкцію пересічень міських вулиць і доріг у 

відповідності інтенсивності та складу транспортних потоків. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

Частина І 

1, 2 
Вступ. Основні 

функціональні зони міста  
4 – – 5 

3, 4 

Критерії класифікації 

міст. Планувальна 

структура 

4 – – 6 

5 

Транспортна 

характеристика 

планувальних структур  

2 – – 6 

6, 7 
Транспортні проблеми 

міста  
4 6 – 6 

8,9 

Реконструкція 

транспортно-дорожньої 

мережі міста  

4 6 – 6 

10,11 
Вулично-дорожня 

мережа міста  
4 – – 6 

12,13 
Організація стоянок 

легкових автомобілів  
4 – – 6 

14,15 

Економічна база 

перспективного розвитку 

міст і визначення 

чисельності населення  

4 6 – 6 
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№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

16,17 

Організація 

транспортного і 

пішохідного руху в 

мікрорайоні 

4 – – 6 

 Всього 34 18  53 

Частина ІІ 

18,19 

Пропускна здатність 

міської вулично-

дорожньої мережі  

4 6 – 8 

20,21 

Проектування 

планувальних елементів 

вулиць і доріг  

4 – – 8 

22 
Розрахунок ширини 

проїзної частини  
2 – – 8 

23 
Розрахунок ширини 

тротуару  
2 8 – 8 

24,25 
Транспорт і шляхи 

сполучення  
4 – – 8 

26 
Міські інженерні споруди 

та мережі  
2 8 – 8 

27 
Благоустрій міських 

вулиць  
2 – – 8 

28 

Загальні підходи до 

моделювання 

транспортних потоків  

2 – – 8 

29,30 

Методика розробки 

моделі функціонування 

транспортної мережі 

міста  

4 8 – 8 

31 

Розрахунок розподілу 

транспортних потоків у 

транспортній мережі міст  

2 – – 9 

32 

Розробка і оцінка 

ефективності рішень із 

удосконалення 

транспортної мережі 

міста 

2 – – 9 

 Всього 30 30 – 90 

 Разом 64 48 – 143 

  



5 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«іспиту» за навчальною дисципліною «Транспортне планування міст» складає 

60 та 100 балів відповідно, і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Частина І 

Контрольна робота 1 18 30 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
3 9 15 

Аудиторна контрольна робота 1 9 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 24 40 

Разом  60 100 

Частина ІІ 

Курсовий проект 1 60 100 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
4 12 20 

Аудиторна контрольна робота 1 12 20 

Тестові завдання 1 12 20 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – іспит 
1 24 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в сьомому 

семестрі та курсового проєкту у восьмому семестрі. 

Контрольна робота Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Транспортне планування міст». Зміст 

роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни 

«Транспортне планування міст», містить у собі три теоретичних питання. 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[2]. 

Курсовий проєкт є індивідуальним завданням проектно-

конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, 

узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й 

застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення 
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вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні 

інформаційні засоби та технології. 

Тематика курсового проекту: Визначення комплексної оцінки 

планувальної структури міста. Тема курсового проекту: «Визначення 

комплексної оцінки планувальної структури міста з чисельністю 

містоутворюючої групи, і-ї тис. осіб. 

Індивідуальні завдання для проектування наведені в методичних 

вказівках до виконання курсового проекту [3]. Допускається комплексне 

виконання курсового проекту декількома студентами за індивідуальною 

тематикою. 

Керівник складає завдання на курсовий проект, здійснює його поточне 

керівництво. Поточне керівництво курсового проекту включає систематичні 

консультації з метою надання організаційної й науково-методичної допомоги 

студенту, контроль за виконанням роботи у встановлений термін, перевірку 

змісту й оформлення завершеної роботи (презентації). 

Етапи проектування: 

Розділ І. Аналітичний розділ. 

1.1 Аналіз оцінки природних умов і ресурсів 

1.2 Визначення кількості населення міста 

Розділ ІІ. Технологічний розділ. 

2.1 Розробка функціонального зонування території міста 

2.2 Розробка дорожньо-транспортної інфраструктури міста 

Розділ ІІІ. Техніко-економічний розділ. 

Оцінювання проекту здійснюється за 100-бальною системою.  

Захист роботи здійснюється відповідно до графіка навчального процесу. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Чисельність населення в малому місті: 

а) 10 – 50 тис. осіб;  

б) 50 – 250 тис. осіб;  

в) 250 – 500 тис. осіб;  

Суміжний тип міста це: 

а) місто розташоване біля міста або річки; 

б) територія розчленована залізницею, що ускладнює транспортний 

зв'язок усередині міста, як правило, кілька залізничних станцій, наявність 

залізничного депо, складів; 
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в) місто-супутник, що виконує функції «житлової філії» біля великого 

міста, або місто, в якому має переважний розвиток один вид промисловості; 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового 

іспиту. Завдання іспиту складається з трьох теоретичних питань по тематиці 

навчальної дисципліни. 

 

Перелік питань до іспиту: 

 

1. Що вкладають в поняття «сучасне місто»? 

2. На які категорії поділяють цільові переміщення по місту? 

3. Вкажіть основні функціональні зони міста? 

4. Що вкладають в поняття «генеральний план міста»? 

5. Що вкладають в поняття «чисельність населення»? 

6. За якими критеріями надається статус міста? 

7. Як поділяють міста за адміністративно–політичним значенням? 

8. Які існують типи міст? 

9. Скільки існує геометризованих схем міст? 

10.  Що вкладають в поняття «коефіцієнт не прямолінійності»? 

11. Як визначається коефіцієнт не прямолінійності? 

12. Як визначається пропускна здатність вулично–дорожньої мережі? 

13. Які існують форми розвитку плану міста? 

14. Що вкладають в поняття «сельбищна зона міста»? 

15. На які структурні елементи розподіляють міста? 

16. Що вкладають в поняття «житловий район»? 

17. Що вкладають в поняття «квартал»? 

18. Що вкладають в поняття «мікрорайон»? 

19. Які основні чинники впливають на реконструкцію транспортної системи 

і вулично-дорожньої мережі міста? 

20. Від яких чинників залежить розмір міст? 

21. З яких елементів складається вулично-дорожня мережа міста? 

22. Які групи вулиць включає структура вулично-дорожньої мережі? 

23. Як поділяються перехрещення вулиць і доріг? 

24. Що означає пропускна здатність дороги і як вона визначається. 

25. Види автомобільних стоянок. 

26. Як визначається пропускна здатність багатосмугової проїзної частини. 

27. Що вкладають в поняття «пропускна здатність смуги руху»? 

28. Який існує взаємозв’язок між інтенсивністю, швидкістю та щільністю 

транспортного потоку? 

29. Як визначається пропускна здатність на перегоні? 
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30. Як визначається пропускна здатність на перехресті? 

31. Як визначається пропускна здатність багато смугової проїзної частини? 

32. Структура вулично-дорожньої мережі. 

33. Види перехрещень у різних рівнях. 

34. Класифікація вулично-дорожньої мережі. 

35. Типи гаражів. 

36. Що вкладають в поняття «автостоянка»? 

37.  Які існують види автомобільних стоянок? 

38.  Як організовуються автомобільні стоянки? 

39.  Які існують типи гаражів? 

40. Як визначається пропускна здатність на перегоні між перехрестями. 

41. Вимоги до розміщення гаражів. 

42. Види перехрещень вулиць і доріг. 

43. Як визначається пропускна здатність вулиць і доріг на перехрещенні. 

44. Переваги і недоліки трамваю. 

45. Яке призначення і розташування розділових смуг на міських вулицях і 

дорогах? 

46. Назвіть типи поперечних профілів міських вулиць. 

47. Назвіть основні елементи поздовжнього профілю. 

48. Яка будова поздовжнього профілю вулиці? 

49. Як розраховується ширина проїзної частини? 

50. Яких значень може набувати ширина проїзної частини? 

51. Що вкладають в поняття «магістральна вулиця загальноміського 

призначення»? 

52.  Що вкладають в поняття «магістральна вулиця районного значення»? 

53.  Що вкладають в поняття «житлові вулиці»? 

54. Що вкладають в поняття «дороги промислових і складських районів»? 

55. Як розраховується ширина тротуару? 

56. Як регламентується пішохідний рух? 

57.  Які існують екологічні вимоги до міських вулиць і доріг? 

58. Як поділяється міський транспорт? 

59.  За якими показниками класифікують пасажирський транспорт? 

60.  Які переваги та недоліки має метрополітен? 

61.  Які переваги та недоліки має електрифікована залізниця? 

62.  Які переваги та недоліки має автобус? 

63.  Які переваги та недоліки має тролейбус? 

64.  Які переваги та недоліки має трамвай? 

65.  Які переваги та недоліки має вертолітний транспорт? 

66. Які переваги та недоліки має монорейковий транспорт? 
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67. Вказати призначення інженерних мереж? 

68.  Переваги та недоліки роздільного прокладання інженерних мереж? 

69.  Переваги та недоліки сумісного прокладання інженерних мереж? 

70.  Що вкладають в поняття «колектор»? 

71.  На які групи поділяють міські інженерні мережі? 

72.  На які групи поділяють міські інженерні мережі за терміном служби? 

73. Яка роль зелених насаджень у поліпшенні навколишнього середовища? 

74.  Які принципи побудови системи ландшафтно-рекреаційної зони? 

75.  Назвіть класифікацію зелених насаджень. 

76. Як поділяється міський транспорт. 

77. Переваги і недоліки тролейбусу. 

78. Переваги проектування міських мереж в одній траншеї. 

79. Переваги і недоліки метрополітену. 

80. Переваги і недоліки електрифікованої залізниці. 

81. Види пасажирського транспорту. 

82. Переваги і недоліки автомобільного транспорту. 

83. Класифікація пасажирського транспорту за швидкістю сполучення. 

84. Переваги і недоліки швидкісного трамваю. 

85. Класифікація пасажирського транспорту за провізною спроможністю. 

86. Переваги і недоліки тролейбусного транспорту. 

87. Переваги і недоліки велосипедного транспорту. 

88. Класифікація пасажирського транспорту за використанням вуличного 

простору. 

89. Класифікація пасажирського транспорту за типом двигуна. 

90. Види міських інженерних мереж. 
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