
1. Код. ФПС. 08. 

2. Назва. Інфраструктура транспорту. 

3. Тип. Нормативна.  

4. Рівень вищої освіти. 1. 

5. Рік навчання. 2. 

6. Семестр. 4. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.Кірічок О.Г., канд. техн. наук, доцент. 

9. Результати навчання: 
Формування у студентів системи знань щодо транспортної інфраструктури міста і 

регіону,транспортного планування міст, удосконалення транспортної системи міста і поза  

містом, в тому числі вулично-дорожньої мережі. 

10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Вступ до фаху», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Основи теорії систем і 

управління», «Загальний курс транспорту», «Основи економіки транспорту» та інші дисципліни, 

що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності. 

12. Зміст: Поняття і роль інфраструктури транспорту. Планувальна структура сучасного 

міста. Функціональна організація міської території. Характеристика міського транспорту та 

об’єктів його інфраструктури. Формування варіантів транспортних систем міст. Вулично-

дорожня мережа міста. Характеристика вокзалів як об’єктів транспортної інфраструктури. 

Громадсько-транспортні центри (вузли) як об’єкти інфраструктури транспорту. Зона 

зовнішнього транспорту. Об’єкти дорожнього сервісу. Організація зупинок громадського 

пасажирського транспорту та вимоги до них.  Організація дорожнього руху і його технічні 

засоби. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. – К.: Будівельник, 1984. – 93 с. 

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

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

3. Самойлов Д.С. Городской транспорт: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Стройиздат, 1983. – 384 с. 

4. Урбаністика: Навч. посібник / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 254 

с. 

5. Шилова Т.О. Транспорт і шляхи сполучення: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2006. – 124 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 20 год. лекцій, 20 год. 

практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом - 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів.          

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

- поточний контроль (100 балів): тестування, опитування; 

- підсумковий контроль -  залік в кінці семестру. 

16. Мова навчання.Українська. 

 

Завідувач кафедри транспортних технологій 

і технічного сервісу, 

к.т.н., доцент                                                                                     М.Є. Кристопчук 

 

Розробник: 

к.т.н., доцент                                                                                     О.Г. Кірічок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index.ФПС. 08. 

2.Tittle. Transport Infrastructure. 

3. Type. Normative. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Second year of study. 2. 

6. Fourth semester. 4. 

7. Number of ECTS credits. 4. 

8. Full name of Lecturer, degree, position. O.G. Kirichok, PhD. Sc. sciences. 

9. Content: The concept and role of transport infrastructure.The planning structure of the modern 

city.Functional organization of urban area.Characteristics of urban transport and its infrastructure 

facilities. Formation of transport options towns. Road network of the city. Characteristics of transport 

like train stations infrastructure. Public transport centers as objects infrastructuretransport. External 

transport zone of road service.The organization of public passenger transport stops and 

requirements.Traffic organization and facilities. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


