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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інфраструк-

тура транспорту» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формуван-

ня у студентів системи знань щодо транспортної інфраструктури 

міста і регіону, транспортного планування міст, удосконалення 

транспортної системи міста і поза  містом, в тому числі вулич-

но-дорожньої мережі.  
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Інфраструктура 

транспорту» є складовою частиною циклу фундаментальних 

дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Транспо-

ртні технології (на автомобільному транспорті). Вивчення курсу 

передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із су-

міжних курсів – «Вступ до фаху», «Вища математика», «Комп’-

ютерна техніка та програмування», «Теорія ймовірності і мате-

матична статистика», «Дослідження операцій в транспортних 

системах», «Основи економіки транспорту», «Мікроекономіка», 

«Основи теорії транспортних процесів і систем» тощо, цілесп-

рямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, актив-

ної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи 

та виконання поставлених завдань.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стан-

дартами вищої освіти України.  

Анотація 
Економіка будь-якої держави не може ефективно функці-

онувати без транспорту. Він відіграє значну роль у задоволенні 
потреб країни у вантажних і пасажирських перевезеннях. 

Ефективне використання транспортної системи та інфра-

структурних елементів всіх видів транспорту визначає рівень 

техніки, рейтинг підприємств і держав. Тому вивчення дисцип-

ліни «Інфраструктура транспорту» є важливим елементом у під-

готовці фахівців за спеціальністю «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Навчальна дисципліна «Інфраструктура транспорту» но-

сить міждисциплінарний характер, передбачає використання 

сучасних технологій навчання в рамках компетентнісного під-

ходу. 

Ключові слова: транспорт, інфраструктура транспорту, 

транспортна система міста і регіону, вулично-дорожня мережа 

міста, об’єкти транспортної інфраструктури, планувальна струк-

тура міста, зовнішній транспорт міста, техніко-економічні пока-

зники транспортних мереж. 

Abstract 
The economy of any state can not effectively operate without 

transport. It plays a significant role in meeting the needs of the coun-

try in freight traffic and passenger transportation. 

Efficient use of the transport system and infrastructural ele-

ments of all types of transport determines the level of technology, the 

rating of enterprises and states. Therefore, studying the discipline 

"Transport Infrastructure" is an important element in the training of 

experts in the field of "Transport technologies (on road transport)". 

The educational discipline "Transport Infrastructure" is inter-

disciplinary, anticipating the use of modern training technologies 

within a competency-based approach. 

Key words: transport, transport infrastructure, city and region 

transport system, town street and road network, objects of transport 

infrastructure, urban planning structure, city external transport, tech-

nical and economic indices of transport networks. 
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1. Опис програми навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

 денна  

форма  

навчання 

заочна  

форма  

навчання 

Кількість кредитів 

– 4 

Галузь знань 

27 «Транспорт» 
За вибором університету 

Модулів – 1 

Спеціальність 

275 «Транспо-

ртні технології 

(на автомобі-

льному транс-

порті)» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 3 
2-й 2-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання:   

не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

 

Рівень вищої 

освіти:   

бакалавр 

 

22 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

-   

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до са-

мостійної і індивідуальної роботи становить (%): 

– для денної форми навчання – 54%; 

– для заочної форми навчання – 9%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Інфраструктура транс-

порту» – формування у студентів системи знань щодо транспор-

тної інфраструктури міста і регіону, транспортного планування 

міст, удосконалення транспортної системи міста і поза  містом, 

в тому числі вулично-дорожньої мережі. 
Завданням навчальної дисципліни «Інфраструктура тран-

спорту» є засвоєння теоретичних знань з інфраструктури транс-

порту, ознайомлення з питаннями проектування, будівництва й 

експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури, а також з 

методами удосконалення їх функціонування.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент по-

винен:  

знати: сутність інфраструктури транспорту міста і регіо-

ну; планувальну структуру сучасного міста і функціональну 

організацію міської території; сутність поняття зони зовніш-

нього транспорту міста, зокрема, залізничного, автомобільного, 

річкового, морського, повітряного, трубопровідного транспорту; 

класифікацію і характеристику міського транспорту; класифіка-

цію, структуру і характеристику міської вулично-дорожньої 

мережі і принципи розрахунку її пропускної здатності;     
вміти: проводити аналіз функціональної організації місь-

кої території; визначати основні техніко-економічні показники 

транспортних мереж; самостійно давати характеристику місь-

кого транспорту та об’єктів його інфраструктури; аналізувати 

особливості формування варіантів транспортних систем міст; 

оцінювати стан організація дорожнього руху. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Транспортні системи сучасного 

міста. 

Тема 1. Поняття і роль інфраструктури транспорту. 

Поняття, роль і значення інфраструктури транспорту в ро-

звитку транспортної галузі держави. Проблеми стану і розвитку 

сучасної транспортної інфраструктури. 
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Тема 2. Планувальна структура сучасного міста. Фун-

кціональна організація міської території. 

Планувальні схеми вуличної мережі міста. Транспортні 

характеристики планувальних структур міста. Транспортні про-

блеми сучасного міста. Основні техніко-економічні показники 

транспортних мереж. 

Тема 3. Характеристика міського транспорту та 

об’єктів його інфраструктури. 

Класифікація міського транспорту. Масовий міський тра-

нспорт, індивідуальний пасажирський транспорт, їх інфраструк-

тура. 

Тема 4. Формування варіантів транспортних систем 

міст. 

Ряди пасажиромісткості рухомого складу. Розподіл пере-

везень в системах пасажирського транспорту. Формування варі-

антів систем масового пасажирського транспорту. Етапи форму-

вання транспортних систем міст. 

Тема 5. Вулично-дорожня мережа міста. 

Класифікація вулично-дорожньої мережі, її структура. Ав-

томобільні дороги і міські шляхи сполучення. Перехрещення 

вулиць і доріг. Організація стоянок легкових автомобілів. 

Змістовий модуль 2. Об’єкти інфраструктури транспо-

рту.  

Тема 6. Характеристика вокзалів як об’єктів транспо-

ртної інфраструктури. 

Вокзали як об’єкти інфраструктури транспорту. Розташу-

вання вокзалів на плані міста. Автовокзали та пасажирські авто-

станції. 

Тема 7. Громадсько-транспортні центри (вузли) як 

об’єкти інфраструктури транспорту. 

Містобудівна класифікація пересадочних вузлів. Характе-

ристика транспортно-пересадочних вузлів. Структурна характе-

ристика громадсько-транспортних центрів. Вимоги до транспор-

тних та громадських зон. 

Тема 8. Зона зовнішнього транспорту. 

Поняття про зону зовнішнього транспорту. Види зовніш-

нього транспорту. Характеристика залізничного, автомобільно-

го, водного (морського, річкового),  повітряного, трубопровід-
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ного транспорту як видів зовнішнього транспорту. 

Тема 9. Об’єкти дорожнього сервісу. 

Визначення виду об’єктів сервісу та місця їх розташуван-

ня на автомобільній дорозі. Облаштування майданчиків відпо-

чинку, організація стоянок легкових автомобілів. Автозаправні 

станції та автозаправні газові накопичувальні станції. Станції 

технічного обслуговування і споруди автотранспортної служби. 

Тема 10. Організація зупинок громадського пасажир-

ського транспорту та вимоги до них.   

Класифікація зупинок громадського пасажирського тран-

спорту. Вимоги до розташування зупинок. Облаштування зупи-

нок. Обґрунтування раціонального розташування зупинних пун-

ктів на транспортній мережі міст. 

Тема 11. Організація дорожнього руху і його технічні 

засоби. 

Організація дорожнього руху. Технічні засоби організації 

дорожнього руху. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістових  

модулів і тем      

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд. с.р. л п  лаб інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Транспортні системи сучасного міста. 
Тема 1. Понят-

тя і роль ін-

фраструктури 

транспорту. 

12 2 1 - - 9 12 - - - - 12 

Тема 2. Плану-

вальна струк-

тура сучасного 

міста. Функ-

ціональна ор-

ганізація місь-

кої території. 

12 2 1 - - 9 12 - - - - 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 3. Харак-

теристика мі-

ського транс-

порту та 

об’єктів його 

інфраструкту-

ри. 

12 2 2 - - 8 12 1 2 - - 9 

Тема 4. 

Формування 

варіантів 

транспортних 

систем міст. 

12 2 2 - - 8 12 1 2 - - 9 

Тема 5. Вулич-

но-дорожня 

мережа міста. 

Об’єкти доро-

жнього сервісу. 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Разом за змісто-

вим модулем 1  
60 10 8 - - 42 60 2 6 - - 52 

Змістовий модуль  2. Об’єкти інфраструктури транспорту. 

Тема 6. Хара-

ктеристика 

вокзалів як 

об’єктів тра-

нспортної ін-

фраструкту-

ри. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 7. Гро-

мадсько-

транспортні 

центри (вуз-

ли) як об’-

єкти інфра-

структури 

транспорту. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Зона 

зовнішнього 

транспорту. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 9. Об’-

єкти дорож-

нього сервісу. 

10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

Тема 10. Ор-

ганізація зу-

пинок гро-

мадського па-

сажирського 

транспорту та 

вимоги до 

них.   

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 11. Ор-

ганізація до-

рожнього ру-

ху і його тех-

нічні засоби. 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Разом за змісто-

вим модулем 2  
60 12 12 - - 36 60 - 2 - - 58 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 8 - - 110 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 8 - - 110 

 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма  

заочна 

 форма  

1 2 3 4 

1. Тема 2. Планувальні структури вулич-

но-дорожніх мереж районів міста та 

його функціональне зонування. 

4 1 
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1 2 3 4 

2. Тема 4. Розрахунок ширини проїзної 

частини міської магістралі. 

4 2 

3. Тема 5. Розрахунок параметрів пішо-

хідних комунікацій. 

4 2 

4. Тема 5. Проектування поперечного 

профілю міської вулиці. 

4 2 

5. Тема 9. Проектування об’єктів техніч-

ного сервісу. 

4 1 

Разом 20 8 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

– підготовка до аудиторних занять  (0,5 год./1 год. занять) 

– 21 год.;  

– підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит 

ЄКТС) – 24 год.; 

– опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 

викладаються на лекціях, – 27 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

  

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Поняття і роль інфраструктури 

транспорту. 

9 12 

2. Тема 2. Планувальна структура су-

часного міста. Функціональна органі-

зація міської території. 

9 12 

3. Тема 3. Характеристика міського тран-

спорту та об’єктів його інфраструкту-

ри. 

8 9 
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1 2 3 4 

4. Тема 4. Формування варіантів транспо-

ртних систем міст. 

8 9 

5. Тема 5. Вулично-дорожня мережа міс-

та. Об’єкти дорожнього сервісу. 

8 10 

6. Тема 6. Характеристика вокзалів як 

об’єктів транспортної інфраструктури. 

6 10 

7. Тема 7. Громадсько-транспортні 

центри (вузли) як об’єкти інфраструк-

тури транспорту. 

6 10 

8. Тема 8. Зона зовнішнього транспорту. 6 10 

9. Тема 9. Об’єкти дорожнього сервісу. 6 8 

10. Тема 10. Організація зупинок громад-

ського пасажирського транспорту та 

вимоги до них.   

6 10 

11. Тема 11. Організація дорожнього руху і 

його технічні засоби. 

6 10 

Разом 78 110 

 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презен-

тація (у програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матері-

ал, ілюстративні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 

– використовується роздатковий матеріал (наочність) для 

формування у студентів системного мислення, розвитку 

пам’яті; 

– проводиться дискусійне обговорення проблемних пи-

тань; 

– задаються провокаційні питання; 

– проводиться ділове та психологічне тестування. 

 

8. Методи контролю  

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисцип-

ліни проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за 
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змістовим модулем включають тестові питання (одна правильна 

відповідь з чотирьох запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

– з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

– з практичних занять – на основі перевірки виконаних за-

вдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оці-

нки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що ви-

конуються на практичних заняттях, результати самостійної ро-

боти студентів) проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві по-

милки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без заува-

жень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на за-

вдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргумен-

товані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять 

окремі недоліки, судження студента недостатньо аргументовані, 

звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без заува-

жень. 
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9. Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1: поточне тестування 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7 Т-8 Т-9 Т-10 Т-11 

100 10 10 10 10 10 8 9 8 9 8 8 

50 50 

Т-1, Т-2, ..., Т-11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 зараховано 

82-89 
зараховано 

74–81 

64-73 
зараховано 

60-63 

35-59 
не зараховано  

з можливістю повторного складання 

0-34 
не зараховано  

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інфра-

структура транспорту» включає: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

02-02-56 Кірічок, О. Г. та Кристопчук, М. Є. (2015) Методичні 

вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Ін-

фраструктура транспорту» студентами напряму підготовки 

6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм на-

вчання. [Методичне забезпечення] / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==041A==0456==0440

==0456==0447==043E==043A=3A==041E=2E_==0413=2E=3A=3

A.html 

02-02-61 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки з дисципліни 

для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з ди-

сципліни «Інфраструктура транспорту» для студентів напряму 

підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транс-

порту)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпе-

чення] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==041A==0456==0440

==0456==0447==043E==043A=3A==041E=2E_==0413=2E=3A=3

A.html 

1. Конспект лекцій на паперових носіях. 

2. Конспект лекцій на електронних носіях. 

3. Нормативні документи Міністерства освіти і науки 

України. 

4. Ілюстративні матеріали щодо структури складових 

EКТС. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник. 

– М.: Транспорт, 1990. – 240 с. 

2.  Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних сис-

тем. – К.: Будівельник, 1984. – 93 с. 

3. Планування міст і транспорт: Навчальний посібник / О.С. 

Безлюбченко,  С.М. Гордієнко, О.В. Завальний. – Харків: 

ХНАМГ, 2006. –  138 с. 

4. Правдин Н.В., Рябуха Л.С., Лукашев В.И. Технология рабо-

ты вокзалов и пассажирских станций / Под ред. Н.В. Правдина. 
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– М.: Транспорт, 1990. – 319 с. 

5. Самойлов Д.С. Городской транспорт: Учебник для вузов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1983. – 384 с. 

6. Урбаністика: Навч. посібник / О.С. Безлюбченко, О.В. Зава-

льний. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 254 с. 

7. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. – М.: 

Высш. школа, 1985. – 239 с. 

8. Шилова Т.О. Транспорт і шляхи сполучення: Конспект лек-

цій. – К.: КНУБА, 2006. – 124 с. 

 

Допоміжна 
1. Закон України «Про дорожній рух». 

2. Закон України «Про транспорт». 

3. ГБН В.2.3-218-550:2010. Споруди транспорту. Автомобільні 

дороги. Зупинки маршрутного транспорту.– К.: Державна служ-

ба автомобільних доріг України (Укравтодор), 2010. 

4. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні доро-

ги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. – К.: Мін-

регіонбуд України, 2007. 

5. ДБН В.2.3-18:2007. Споруди транспорту. Трамвайні та тро-

лейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування. – К.: Мінрегі-

онбуд України, 2007. 

 

Електронний репозиторій НУВГП 

Кірічок, О. Г. та Kirichok, O. G. (2017) Інфраструктура транспо-

рту (укр.) Transport Infrastructure (engl.). [Опис дисципліни] / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==041A==0456==0440

==0456==0447==043E==043A=3A==041E=2E_==0413=2E=3A=3

A.html 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний ресурс розміщення в цифровому репозиторії  / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ep3.nuwm.edu.ua/ 
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2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://www.rada.kiev.ua/ 

3. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Міністерство інфраструктури України / [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427227

&cat_id=245427156 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

8. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.cbs.rv.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


