
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1. Код: ФПС. 14. 2. Назва: Організація і регулювання дорожнього руху. 3. Тип: Нормативна. 4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський). 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0. 8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кристопчук М.Є., канд. техн. наук, доцент.  9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: аналізувати параметри транспортних потоків; визначати склад транспортного потоку; проектувати схеми організації дорожнього руху; розподіляти транспортні потоки за напрямками; розраховувати цикли світлофорного регулювання. 10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки передбачені навчальним планом підготовки першого (бакалаврського) рівня підготовки. 12. Зміст курсу: Вулиці та дороги населених пунктів. Пропускна здатність перехрестя. Транспортні вузли. Автомобільні стоянки. Зупинки громадського транспорту.  13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Безлюбченко О.С. Планування міст і транспорт: навчальний посібник /О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко, О.В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. –  138 с. 2. Лобашов О.О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах: монографія. / О. О. Лобашов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. - 170 с. 3. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін.; під ред. М. Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн. / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля та ін.; кн. 4). 4. Лобанов Е. М. Транспортная планировка городов / Лобанов Е. М. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. 5. Поліщук В. П. Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху: навч. посібник / В. П. Поліщук, Н. Т. Кунда. – К.: I3MH, 1998. – 132 с. 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.   Підсумковий контроль: залік в кінці семестру.   Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 16. Мова викладання: Українська.  Завідувач кафедри  транспортних технологій і  технічного сервісу, к.т.н., доцент      Кристопчук М.Є.            

          

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 1. Code: FPS. 04. 2. Title: Organization and regulation of traffic. 3. Type: Normative. 4. Higher education level: The first (Bachelor's degree).                                    5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 6. Semester when the discipline is studied: 6. 7. Number of established ECTS credits: 4,0. 8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: M. Krystopchuk, Ph.D., Associate Professor. 9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: analyze the parameters of traffic flows; determine the composition of the traffic flow; to design schemes of traffic organization; to distribute traffic flows by directions; calculate traffic light cycles. 10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: disciplines that directly form the competence of a specialist in the relevant field of training are envisaged by the curriculum for the preparation of the first (Bachelor) level of training. 12. Course contents: Streets and roads of settlements. Crossing capacity. Transport nodes. Car parking. Public transport stops. 13. Recommended educational editions: 1. Bezlyubchenko O. City planning and transport: a textbook / O. Bezlyubchenko, S. Gordienko, O. Zavalny - Kharkiv: KNAMG, 2006. - 138 p. 2. Lobashov O. Modeling the impact of parking networks on urban traffic flows: a monograph. / O. Lobashov. - Kharkiv.: KNAMG, 2010. - 170 p. 3. Systemology in transport. Traffic organization / E. Gavrilov, M. Dmitrychenko, V. Dolya and others; ed. M. Dmitrichenko. - K .: Knowledge of Ukraine, 2007. - 452 p. - (5 books / E. Gavrilov, M. Dmitrychenko, V. Dolya, etc.; book 4). 4. Lobanov E. Transport Planning of Cities / Lobanov E. - M .: Transport, 1990. - 240 p. 5. Polishchuk V. Information support for road users: textbook. manual / V. Polishchuk, N. Kunda. - K .: IZMH, 1998. - 132 p. 14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale.   Final control: test at the end of the  semester.   Current control (100 points): testing, questioning. 16. Language of teaching:  Ukrainian.  Head of the Transport Technology and  Technical Service Department,  Ph.D., Associate Professor       M. Krystopchuk  

          

 


