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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти є формування 

системних знань і практичних навичок в сфері функціонування та розвитку  інтелектуальних 

транспортних систем. 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту на навчальній платформі 

Moodle 
 

https://shortest.link/2EFB 

Компетентності 

Перелік компетентностей за ОПП 

Спеціальні (фахові, предметні) 

ФК 02.  Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання 

транспортних процесів. 

 Програмні результати навчання (ПРН) 

РН-06. Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, 

визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання. 

РН-07. Розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні моделі транспортних 

систем та технологій. 

РН -11. Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, 

здійснювати розрахунки відповідних показників. 

Структура та зміст освітнього компонента 
Лекції – 24 год. Практичні – 18 од. Самостійна робота – 78 год 

 

Розподіл кількості 

годин, РН 

Опис навчальної дисципліни 

 (освітнього компоненту) 

Змістовий модуль 1.  

Транспортні системи міст  

Тема 1. Міста і транспорт. Функціональні зони міст. 

лекцій – 4 год.  

практичні – 2 год.  

РН-06  РН-07 РН-11  

Розвиток міських територій. Розвиток транспортних систем міських 

територій. Види пасажирського транспорту в містах. Технічні, 

експлуатаційні та економічні показники функціонування 

транспортних систем міст. Планувальні структури сучасних міст та 

їх характеристики. Функціональні зони сучасного міста. 

Тема 2. Управління попитом на транспортні послуги 

лекцій – 4 год.  

практичні – 2 год.  

РН-06  РН-07 РН-11 

Передумови виникнення стійкого попиту на транспортні послуги. 

Методи визначення характеристик попиту на транспортні послуги у 

містах. Управління попитом на транспортні послуги 

Тема 3. Системи транспорту у містах 

лекцій – 4год. 

 практичні – 2 год.  

РН-06  РН-07 РН-11 

Транспортні системи автобусного сполучення у містах. 

Електротранспорт. Вуличний та поза вуличний транспорт у містах. 

Поняття про швидкісне сполучення. Склад швидкісних транспортних 

систем 

Тема 4. Взаємодія міських територій та приміських зон. 

лекцій – 4 год.  

практичні – 4 год.  

РН-06  РН-07 РН-11 

Системний підхід до побудови і дослідження інтелектуальних 

транспортних і виробничих систем. Реінжиніринг інтелектуальних 

транспортних систем. Методи проектування та дослідження 

інтелектуальних транспортних систем. 

https://shortest.link/2EFB


Змістовий модуль 2.  

Інтелектуальні транспортні системи 

Тема 6.  Інтелектуальні транспортні системи та «розумні міста». 

лекцій – 4 год.  

практичні – 4 год.  

РН-06  РН-07 РН-11 

 Огляд сучасних тенденцій розвитку інтелектуальних транспортних 

систем. Концепції розвитку міських територій - «розумне місто» та 

комфортна транспортна складова. Перспективи розвитку 

інтелектуальних транспортних систем 

Тема 7. Принципи побудови транспортної моделі міста 

 Загальні поняття про транспортні моделі міст. Елементи 

транспортної моделі. Формування інформаційної моделі. Сучасні 

інструменти моделювання транспортних потоків. Огляд різновидів 

програмного забезпечення для мікро- та макромоделювання 

сценаріїв розвитку транспортних систем міст. 

Тема 8. Оцінка ефективності рішень щодо удосконалення транспортної мережі міста. 

 Визначення ділянок із незадовільними умовами руху. 

Характеристика заходів щодо реконструкції транспортних мереж 

міст. Оцінка умов руху на ділянках транспортної мережі після її 

реконструкції. Розрахунок критеріїв ефективності функціонування 

транспортних потоків. Економічне обґрунтування  рішень по 

організації транспортної роботи і ефективності  впровадження ІТС. 

Фінансування ІТС. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Комунікативні навички, адаптивність та стресостійкість, навички цифрової грамотності, 

уміння розв’язувати проблеми,  креативність, вміння мислити і приймати рішення. 

Форми та методи навчання 

Розподіл годин навчальної дисципліни: самостійна робота – 100 годин. 

Під час вивчення дисципліни застосовуються такі форми занять: 

- лекційні заняття (набуття теоретичних знань та їх систематизація, панельні дискусії, 

вирішення проблемних ситуацій) 

- практичні заняття (набуття практичних навиків через проведення інструктажів, вміння 

приймати рішення  на основі спостережень та проведених досліджень). 

- самостійна робота (освоєння і поглиблене вивчення теоретичного матеріалу, 

формування hard skills та soft skills); 

- консультація (застосування теоретичних положень до розв'язання практичних ситуацій 

та проблемних питань); 

Під час вивчення дисципліни застосовуються ефективні методи навчання шляхом 

проведення лекцій, обговорення проблемних питань, командна робота, мозковий штурм. 

Порядок та критерії оцінювання 

Критерії оцінювання академічної успішності здобувачів вищої освіти та рекомендації з 

розподілу балів регламентуються п. 5 Порядку організації контролю та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС). 

Для досягнення поставлених результатів навчання  здобувачам вищої освіти потрібно 

засвоїти теоретичний матеріал, здати модульні контролі знань та вчасно виконати та захистити 

практичні і самостійні роботи.  

Рівень освоєння здобувачами освіти матеріалу навчальної дисципліни оцінюється 

модульними контролями і виконанням практичних робіт. Розподіл балів наступний 

(визначається  ПОЛОЖЕННЯМ...  (НОВА РЕДАКЦІЯ) 2019. zax.pdf) 

7 - 50 балів – виконання практичних робіт;  

- 10 балів – виконання самостійної роботи;  

- 20 балів – поточний модульний контроль МК1;  

https://cutt.ly/agsGLCb
http://ep3.nuwm.edu.ua/21121/1/por%D0%B2dok_organzac_kontrol%D1%8B_ta_ocn%D1%8Bvann%D0%B2_nav%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/21121/1/por%D0%B2dok_organzac_kontrol%D1%8B_ta_ocn%D1%8Bvann%D0%B2_nav%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/ПОЛОЖЕННЯ...%20%20(НОВА%20РЕДАКЦІЯ)%202019%20(5).%20zax.pdf


- 20 балів – поточний модульний контроль МК2.  

Усього 100 балів.  

 Додаткові бали здобувачам вищої освіти також можуть бути зараховані за виконання і 

висвітлення науково-прикладних досліджень, наданні конкретних пропозиції з удосконалення 

змісту навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів за всіма видами робіт не може 

перевищувати 100 балів 

У випадку незгоди отриманої кількості балів можливе подання апеляційної скарги з 

обов’язковим поясненням мотиву незгоди. 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувач вищої освіти може долучитися до виконання науково-дослідних  досліджень,  

які визначаються програмними компонентами освітньої програми або фаховим спрямуванням 

випускової кафедри, зокрема,  у конференціях, олімпіадах та інших заходах, висвітлювати 

наукові результати в курсових проектах (роботах), публікаціях, зокрема у «Студентському 

віснику НУВГП». 

Інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Міста для людей / Йен Гел; переклад з англійської Ольги Любарської. – К.: Основи, 2018. – 

280 с. 

2. Інтелектуальні транспортні системи. Модуль 4е. Стійкий розвиток транспортної системи: 

Збірник матеріалів для політиків міст. Галузевий проект. – 40 с. 

3. Вукан Р. Вучик Транспорт в городах, удобных для жизни / пер. с англ.. А. Калинина под 

научн. ред. М. Блинкина: Территория будущего, Москва, 2011. – 413 с. 

4. Роджер Горем Індукований попит на транспортні послуги: розвінчання міфів : Технічний 

документ про сталий міський транспорт. – Ешборн, квітень 2009. – 26 с. 

 

Додаткова література: 

1.  Планування міст і транспорт: Навчальний посібник /О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко, 

О.В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 138 с. 

2. А. Броддус Управління попитом на транспортні послуги: Інструкція / А. Броддус, Т. Літман, 

Г. Менон.: GTZ, Ешборн, 2009. – 136 с. 
  

Інформаційні ресурси: 

1. Sustainable Urban Transport Project : Public Transport / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://sutp.org/en/resources/publications-by- topic/public-transport-44.html 
2. Capacity Building in Sustainable Urban Transport / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://capsut.org/resources/onlinelectures/ 
3. Institute for Transportation and Development Policy / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.itdp.org/publications/ 

4. ELTIS Urban Mobility Portal / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.eltis.org/resources/videos 

5. Переваги ІТС, витрати на них та уроки: бази даних (US DOT) / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://benefitcost.its.dot.gov 

Дедлайни та перескладання 

У випадку пропуску занять без поважної причини здобувачу освіти необхідно самостійно 

опрацювати теоретичний та практичний матеріал, виконати модульні контрольні роботи. 

Повідомлення щодо здачі (доздачі) модульних контролів оприлюднюється на головній 

сторінці навчальної платформи НУВГП, а також навчальної дисципліни. Мінімальною 

успішною умовою складання підсумкового контролю  – отримання поточних 60 балів. 

Ліквідація академічної заборгованості в НУВГП визначається Порядком ліквідації академічної 

http://sutp.org/en/resources/publications-by-
http://capsut.org/resources/onlinelectures/
http://www.itdp.org/publications/
http://www.eltis.org/resources/videos
http://benefitcost.its.dot.gov/
file:///C:/Users/user/Downloads/Ліквідація%20академічної%20заборгованості.pdf


заборгованості.pdf 

Неформальна та інформальна освіта 

Передбачено перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті. Можливе визнання пройдених відкритих онлайн-курсів освітніх 

платформ (Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо) за умови зв'язку отриманих 

результатів з освітніми компоненти програми. 

Організація неформальної освіти в НУВГП покладено на Центр неформальної освіти. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Передбачено залучення стейкхолдерів  з метою вивчення   організації роботи суб’єктів 

господарювання, вивчення передового досвіду роботи в сфері транспортних послуг. 

Правила академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регламентується  

нормативними документами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

Положенням про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, Кодексом честі 

студента та іншими документами розміщеними на сайті НУВГП. 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачем вищої освіти є обов’язковим. За об’єктивних причин 

проведення занять, консультування може проводитися у змішаному форматі із застосуванням 

інтернет інструментів (GoogleMeet, Moodle та ін.) При вивченні дисципліни можливе 

використання технічних засобів навчання (ноутбуки, мобільні телефони, планшети тощо) для 

покращення освоєння наданої інформації. 

Оновлення 

Силабус потребує оновлення за ініціативи викладача шляхом його звернення до 

керівника (гаранта) освітньої програми, з урахування змін транспортної галузі, законодавства, 

наукових досягнень,  пропозицій та рекомендацій від роботодавців та представників бізнесу, 

пропозицій здобувачів вищої освіти щодо їх бажанні в оволодіванні конкретними завданнями і 

компонентами. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Передбачено визнання і зарахування результатів навчання, отриманих в інших закладах 

освіти, в тому числі і під час академічної мобільності згідно укладених угод про співпрацю 

згідно з Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП та 

Порядку перезарахування результатів навчання  за програмами академічної мобільності в 

НУВГП. 

Здобувачі вищої освіти можуть використовувати загальновизнані міжнародні 

інформаційні платформи для поглибленого вивчення і проведення досліджень, а також 

зарахування результатів діяльності (Google Scholar;PlosOne; ERIC; ResearchersID). 

 

Лектор      Никончук В.М., д.е.н., доцент 
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