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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

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

Підготовка фахівців з моніторингу транспортних потоків та дорожнього 
середовища є невід’ємним складником формування в них професійної 
компетентності та майстерності. Програма навчання передбачає 
ознайомлення з методами дослідження транспортних потоків та 
методиками оцінки впливу транспорту на навколишнє середовище. 

Курс дисципліни «Моніторинг транспортних потоків та дорожнього 
середовища» носить міждисциплінарний характер і передбачає 
використання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є 
одним із способів поєднання курсів теоретичного та практичного циклів із 
дисциплінами фахової підготовки студентів.  

Мета навчальної дисципліни:  засвоєння студентами загальних знань 
про всі види моніторингу транспортних потоків, сфери їх використання, 
можливості та перспективи розвитку, оволодіння знаннями стосовно 
взаємодії транспорту з іншими галузями господарства, а також студентами 
загальних знань про всі види моніторингу дорожнього середовища. 

Завдання навчальної дисципліни:  навчити студентів основним 
поняттям теорії моніторингу транспортних потоків та дорожнього 
середовища, ознайомити з основними математичними моделями 
транспортних потоків. 

Опис навчальної дисципліни за посиланням: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7952 

Розміщення  у навчальній платформі  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=122  

Компетентності 

ФКС701 – Здатність аналізувати і застосувати положення нормативної 

бази в області інженерних вишукувань, принципів проектування 

автомобільних доріг та аеродромів, інженерних систем і обладнання, 

об’єктів дорожньої інфраструктури; 

ФКС702 – Володіти методами проведення інженерних вишукувань, 

технологією проектування автомобільних доріг та аеродромів з 

використанням універсальних і спеціалізованих програмно-

обчислювальних комплексів і систем автоматизованого проектування; 

ФКС703 – Володіти технологією, методами удосконалення технологічних 

процесів будівництва, експлуатації, обслуговування, ремонту і 

реконструкції автомобільних доріг та аеродромів, виробництва та 

використання дорожньо-будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; 

ФКС704 – Здійснювати і організовувати технічну експлуатацію аеродромів, 

автомобільних доріг та об'єктів автодорожнього господарства, 

забезпечувати надійність, безпеку і ефективність їх роботи; 

Програмні результати навчання 
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ПРС701 – Проводити вишукування для проектування об’єктів 
автомобільних доріг та аеродромів, аналізувати вихідні дані, оцінювати 
природні, економічні та технологічні ризики, враховувати наявність 
місцевих природних ресурсів та обґрунтовувати прийняті рішення, вміти 
кваліфіковано підготувати завдання на проектування; 
ПРС702 – Виконувати проекти автомобільних доріг та аеродромів, 
приймати обґрунтовані рішення щодо їх реалізації; 
ПРС703 – Вміти використовувати системні методи, математичні моделі та 
інформаційні технології, включно з методами розрахункового 
обґрунтування, при вирішенні проектно-конструкторських та виробничих 
задач з проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та 
аеродромів;  
ПРС704 – Вміти використовувати принципи і методи розрахунку об’єктів 
автомобільних доріг та аеродромів, інфраструктури (транспорт, 
благоустрій територій, інженерні комунікації тощо); 
ПРС706 – Володіти знаннями чинних нормативних документів з 
проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, а також 
інших нормативних актів України, які стосуються будівельної галузі; 
ПРС708 – Здатність організовувати роботу з авторського нагляду на 
виробництві в процесі будівництва та експлуатації автомобільних доріг і 
аеродромів);  

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Моніторинг транспортних потоків 

60 / 12 / 10 / 38  
всього / лекції / практичні заняття / самостійна робота 

ТЕМА 1. Проблеми дорожнього руху у світі. Історія виникнення та 
розвитку теорії моніторингу транспортних потоків.  

Вступ. Мета і задачі курсу “Моніторинг транспортних потоків”. Історія 
виникнення та розвитку теорії моніторингу транспортних потоків. Терміни, 
поняття та визначення моніторингу транспортних потоків – 8 / 2 / – / 6 год. 

ТЕМА 2. Аналіз руху транспортних потоків. Параметри, що 
характеризують  транспортні і пішохідні потоки  

Актуальність, мета та задачі моделювання. Гідродинамічні моделі 
транспортного потоку. Стохастичні моделі. Класифікація  фаз потоку. 
Затримки транспортних засобів – 10 / 2 / 2 / 6 год. 

ТЕМА 3. Елементи імітаційного моделювання в дослідженні  
транспортних потоків та систем 

Вихідні передумови імітаційного  моделювання. Постановка задачі та 
вихідні дані для моделювання. Ентропійний підхід в дослідженні 
транспортних систем. Застосування  гравітаційного підходу в дослідженні 
транспортних систем – 10 / 2 / 2 / 6 год. 

ТЕМА 4. Транспортні мережі  
Типові схеми та моделі транспортних мереж. Основні характеристики та 
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критерії оптимізації транспортних мереж. Розрахунок оптимізації щільності 
транспортної мережі – 10 / 2 / 2 / 6 год.  

ТЕМА 5. Методи підвищення  пропускної  та провізної здатності  
транспортних мереж 

Пропускна здатність автомобільних доріг та перехресть. Пропускна 
здатність затяжних спусків, обмежених світлофорами. Привізна здатність в 
перерізі перегону. Провізна здатність зупинок – 11 / 2 / 2 / 7 год.  

ТЕМА 6. Маршрути  та маршрутні системи транспортних мереж 
Класифікація маршрутів. Критерії оптимізації та основні характеристики 
маршрутних систем. Принципи маршрутизації транспортних мереж – 11 / 2 
/ 2 / 7 год.  

 

Змістовий модуль 2. Моніторинг дорожнього середовища 

60 / 10 / 10 / 40  
всього / лекції / практичні заняття / самостійна робота 

ТЕМА 7. Загальні дані. Поняття про транспортне середовище. 
Поняття по ОВНС. Нормативні документи 

Збір інформації про стан транспортного середовища. 
Джерела інформації. Вихідні дані для вишукувань. Доcлідження стану 
навколишнього середовища по довжині автомобільної дороги – 12 / 2 / 2 / 
8 год. 

ТЕМА 8. Впливи на навколишнє середовище 
Перелік впливів на навколишнє середовище автомобільних доріг  
мостових переходів на навколишнє середовище. Перелік заходів, що 
рекомендуються, по приведенню пришляхової смуги в стан, що забезпечує 
оптимальні умови руху, екологічне благополуччя населення і захист 
навколишнього середовища. Пропозиції по розробці програми 
виробничого моніторингу реалізації планованих заходів щодо розвитку 
автомобільної дороги і плану після проектного екологічного аналізу – 12 / 2 
/ 2 / 8 год. 

ТЕМА 9. Методи оцінки рівня впливу на навколишнє 
середовище. Захисні заходи 

Шкідливі викиди автомобільного транспорту. Види викидів: тверді 
(свинець, вуглець, кадмій, цинк), газоподібні (оксид вуглецю, вуглеводні, 
окис азоту, сполуки свинцю) – 12 / 2 / 2 / 8 год. 

ТЕМА 10. Впливи на геологічне та гідрогеологічне середовище, 
оцінка рівня шуму 

Вплив будівництва насипів та виїмок на рівень грунтових вод. 
Забруднення водоймищ поверхневими стічними водами. Впливи зміни 
режиму стоку поверхневих вод. Заболочення територій. Ерозія ґрунту. 
Виникнення ярів. Оцінка і врахування ландшафтних умов. Естетичний 
вплив будівництва автомобільної дороги на середовище. Вплив 
утвореного пилу. Розрахунок. Гранично допустимі рівні шуму. Вібрація. 
Електромагнітне випромінювання. Захист – 12 / 2 / 2 / 8 год. 

ТЕМА 11. Моніторинг впливу автомобільних доріг на тваринний та 
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рослинний світ 
Оцінка негативного впливу на зелені насадження, угіддя, 
сільськогосподарське виробництво. Вплив на навколишнє середовище 
місць відпочинку вздовж доріг – 12 / 2 / 2 / 8 год. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
(оцінка в балах, максимум 60 балів)  

Теми Бали  
1. Складання картки інтенсивності і складу транспортного 

потоку 
6 

2. Визначення інтенсивності транспортного потоку 6 

3. Розрахунок складу потоку 6 

4. Складання картки обліку швидкості транспортних засобів 6 

5. Визначення швидкості транспортного потоку, розрахкнок 
пропускної здатності ділянки дороги 

6 

6. Визначення потужності емісії забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах 

6 

7. Визначення концентрації забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах 

6 

8. Розрахунок заходів по захисту споруд, населених пунктів від 
шкідливого впливу відпрацьованих газів  

6 

9. Розрахунок рівня шумового впливу транспортних засобів на 
навколишнє середовище 

6 

10. Розрахунок заходів по захисту споруд, населених пунктів від 
шкідливого впливу шуму і транспортних засобів 

6 

Всього поточна складова оцінювання 60 

 

2.1. Модульний контроль  №1 20 

2.1. Модульний контроль  №1 20 

Всього підсумкова складова 40 

Разом 100 

Наведені теми лекційних і практичних занять відносяться до всіх видів і 
форм навчання, а кількість годин – тільки при їх вивченні в аудиторіях на 
денній формі навчання. 

Для заочної форми навчання кількість аудиторних годин становить: 2 год 
лекцій і 10 год практичних занять. 

При індивідуальному дистанційному вивченні дисципліни кількість годин 
роботи з викладачем встановлюється індивідуально.  

 

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

ПР01 – Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних 
та природничих наук у сфері професійної діяльності; 

ПР07 – Використовувати та розробляти технічну документацію, в т.ч. з 
використанням сучасних інформаційних технологій; 



8 

ПР10 – Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та 
екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та 
зведенні будівельних об’єктів; 

ПР14 – Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в 
галузі будівництва. 

 

Форми та методи навчання 

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративними 

матеріалами у вигляді: 

- презентацій, слайдів та відеофільмів; 
- реальних проектних розробок, виконаних на ПК; 
- навчальних (імітаційних) проектних розробок виконаних фахівцями і 

студентами. 
Всі практичні заняття проводяться із застосуванням сучасних 
персональних комп’ютерів (ПК) та програмного забезпечення до них. Для 
набуття професійних навичок з автоматизованого обліку транспортних 
потоків і визначення забруднення забруднення на ПК кожному студенту 
до кожної теми видаються індивідуальні завдання, які відносяться до 
одного і того ж об’єкта дослідження. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, вчасно виконати практичні завдання та здати 
модульні контролі знань. В результаті  можна отримати такі обов’язкові 
бали:  
- по 60 балів – за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять 
(поточна практична складова оцінки);  
- по 40 балів – на модульних контролях.  
Усього – по 100 балів.  
Поточна складова оцінки (у межах 60 балів) крім наведених вище балів 
за вчасне та якісне виконання практичних занять може включати 
додаткові бали оригінальні рішення, конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни тощо.  
40 балів на модульних контролях здобувач може набрати пройшовши 
тестування за кожним змістовим модулем (МК1 і МК2 – по 20 балів, 
відповідно) або на підсумковому модулі під час сесії.  
Додатково див. Положення про семестровий поточний та підсумковий 
контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ .  

Порядок та критерії оцінювання 

В процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації 
наукових досліджень, зокрема за комплексною кафедральною тематикою 
«Забезпечення довговічності конструктивних шарів дорожнього одягу та 
транспортних споруд. Студенти мають можливість досліджувати 
використання різних методів моніторингу дорожнього руху. Результати 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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досліджень направлені на виконання майбутніх магістерських робіт, є 
основою виступів на конференціях і семінарах, а також статей у збірники 
наукових праць.  

Інформаційні ресурси 

Базова література 

1. Горбачев П.Ф., Дмитриев И.А. Основы теории транспортных систем. 
Учебное пособие для вузов направления “Транспортные технологии” . 
Х. ХНАДУ, 2002 – 209 с. 

2. Пальчик А.М. Транспортні потоки / Монографія.- К.: НТУ, 2010. – 171 
с.: іл. 

3. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Я. Г. Мельника та 
О. І. Карінцевої. — Суми: Універс. книга, 2004. —288 с. 

4. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного 
середовища: Навч. посіб. — 2-е вид., стер. — К.: Т-во «Знання», КОО, 
2002. — 203 с.  

Допоміжна література 
5. Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології: Підручник / 

Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С. Фурдуй. — К.: Либідь, 1993. — 304 

с. 

6. ПОР-218-141-2000. Порядок обліку руху транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального користування – Київ: 
Мінрегіонбуд України, 2001, – 12 с. 

Методичне забезпечення дисципліни 
7. Супрунюк В.В., Потійчук О.Б. Методичні вказівки до індивідуальної 

роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Моніторинг 
транспортних потоків та дорожнього середовища» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні 
дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. – Рівне: 
НУВГП, 2018. –17 с. (Шифр 03-03-044). – URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/13043/  

Інформаційні ресурси 
8. Законодавство України. URL:  http://www.rada.kiev.ua/  
9. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/  
10. Державний комітет статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
11. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/  
12. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6). URL: 

http://www.libr.rv.ua/  
13. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

14. Кафедра Автомобільних доріг, основ та фундаментів. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13043/
http://www.rada.kiev/ua
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
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http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-adof   
Всі навчально-методичні матеріали (силабус, методичні вказівки, 
навчальні посібники, ДБН, ДСТУ, презентації, контрольні питання) 
вільно доступні на сторінці навчальної дисципліни в Навчальній 
платформі НУВГП: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=122 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, за яким і реалізується право здобувача на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
відповідно до політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=122  

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) результатів 
навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з 
відповідним Положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita   
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших, для наступного перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної дисципліни (освітньої 
програми) та перевірялись в підсумковому оцінюванні.  

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Підприємства та організації дорожньої галузі м. Рівного та інших 
населених пунктів. 

Правила академічної доброчесності 

Всі здобувачі, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у 
своїх стосунках, що застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають самостійно виконувати 
та подавати на оцінювання лише результати власних зусиль та 
оригінальної праці, що регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  
За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
сайту НУВГП – https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 

Лекції і практичні заняття будуть у режимі офлайн або онлайн за 
допомогою Google Meet за лінком: https://meet.google.com/icm-xyst-cve. 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин.  
Консультації будуть у режимі онлайн за допомогою Google Meet або 
Viber у домовлений час зі студентами. 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з даної дисципліни.  
У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність тощо). відпрацювати 
можна самостійно і під час консультацій, надавши викладачу реферат 
лекції чи звіт практичного заняття після самостійного вивчення 
пропущеного заняття за матеріалами на платформі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=122 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та 
сучасних практик у сфері будівництва і міського господарства.  
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали.  

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати окремі РН у вітчизняних та 
іноземних ЗВО (через проходження окремих освітніх компонентів або 
сертифікованих програм у статусі зарахованого слухача), і такі 
результати навчання також можуть бути предметом визнання. Більше 
інформації про академічну мобільність у Положенні про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ та Порядку перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

 

 

Лектор      Супрунюк В.В., к.т.н., доцент 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://meet.google.com/icm-xyst-cve
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/

