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ВСТУП 
 

Анотація 

 
Вулично-дорожна мережа є головним структуроутворюючим елементом будь-

якого населеного пункта. Вулиця є публічним простором, одним з небагатьох, що 
розподіляється між різними людьми. Як компонент інтегрованого середовища, 
також старого як людські поселення, вулиця включає цілий ряд факторів, життєво 
важливих для цивілізації. Її ролі настільки ж численні й різноманітні, як і її 
постійно мінливі персонажі. 

Студенти спеціалізації «Міське будівництво і господарство» повинні 
навчитись: 

- проекутувати розвиток вулично-дорожньої мережі існуючого поселення; 
- розрахувати техніко-економічні показники вулиць населених пунктів і 

дорожньої мережі; 
- визначати пропускну здатність проїзної частини вулиці і розробляти типовий 

переріз вулиці, що проектується або реконструюється; 
- проектування поздовжні і висотні поперечні профілі вулиць. 
Ключові слова: вулично-дорожна мережа, план вулиці, поздовжній профіль, 

поперечний профіль, транспортна розвязка, перетин в одному рівні. 
 

Аbstract 

 
Street and road network is the main structure-element of any settlement. The street 

is a public easement, one of the few shared between all sorts of people. As a component 
of the built environment as ancient as human habitation, the street sustains a range of 
activities vital to civilization. Its roles are as numerous and diverse as its ever-changing 
cast of characters. 

Students of specialization "Urban construction and economy" should be able to: 
- develop street and road network classification of the existing settlement;  
- calculate technical and economic indicators of the settlement street and road 

network;  
- determine the capacity of the street roadway and develop typical cross-section of 

the street being under designing or reconstruction;  
- design longitudinal and high-altitude transverse profiles;  
Keywords: street and road network, street plan, longitudinal profile, cross-section, 

transport interchange, intersection. 
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1. Опис предмету навчальної дисципліни 
 

Найменування  
показників 

Галузь знань,  
спеціальність,  
спеціалізація, 

 рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
Відповідних ECTS-    5 

Галузь знань 19 
«Будівництво та 

архітектура» 
 

Нормативна 
Спеціальність: 

192 «Будівництво 

та цивільна 

інженерія» 
Модулів                          1 Спеціалізація: 

«Міське 

будівництво і 

господарство» 

Рік підготовки 
Змістових модулів -        3 4 4 
 Курсовий проект  
  (фаховий) 

Семестр  
7 8 

Загальна кількість 
годин -                          150 
 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

Лекції 

28 год. 2 год. 

Тижневих годин для 
денної форми: 
 
аудиторних -                3 
СРС-                             6 
 
 

Практичні 
28 год. 12 год. 

  
Лабораторні 

- - 
  

Самостійна робота 
94 год. 136 год. 

ІНДЗ:  
36 (КП ф) 36 (КП ф) 
Вид контролю -  екзамен 

 
Примітка 

 

Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи у загальній кількості годин становить: 
 

для денної форми навчання – 37% до 63%.  
для заочної форми навчання – 10% до 90% 
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2. Мета та завданнядисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни “Міські вулиці та дороги” є 
вивчення типів транспортних та пішохідних перетинань, одержання навичок у 
проектуванні мережі вулиць та доріг, організації утримання вулиць та проведення 
будівельних і ремонтних робіт. 

Предметом вивчення дисципліни є вулично-дорожна мережа та учасники 
дорожнього руху в сучасному місті, їх взаємодія і принципи проектування 
відповідно до містобудівних вимог. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: 
навчитись визначати пропускну здатність та оцінювати інтенсивність руху на 

міських вулицях та дорогах; 
призначати поперечний профіль вулиці, розраховувати ширину проїзної 

частини, тротуарів, велодоріжок, пішохідних переходів, зупинок громадського 
транспорту, зелених смуг тощо; 

проектувати поздовжні та висотні (робочі) поперечні профілі вулиць; 
розробляти план організації рельєфу; 
конструювати та розраховувати дорожні одяги; 
визначати заходи боротьби з шумом на міських вулицях. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

- знати: 
˗
 класифікацію та призначення міських вулиць та доріг; 

˗
 технічні параметри вулиць та доріг населених пунктів; 

˗
 показники планування вуличної мережі, принципові схеми планування 

вуличної мережі; 

˗
 методи розрахунку ширини елементів вулиці; 

˗
 типи транспортних та пішохідних перетинань в одному та різних рівнях; 

˗
 методи вертикального планування вулиці; 

˗
 систему зелених насаджень вулично-дорожньої мережі населених пунктів; 

˗
 дорожньо-будівельні матеріали; 

˗
 типи та конструкції дорожніх одягів елементів вулиці; 

˗
 заходи щодо зниження шуму на міських вулицях. 

- вміти: 
˗
 вписувати горизонтальні криві в план вулиці, розраховувати віраж та 

відомість кутів поворотів прямих і кривих; 

˗
 визначати пропускну здатність проїзної частини, тротуарів, велодоріжок, 

пішохідних переходів; 

˗
 розробляти типовий поперечний профіль вулиці; 

-
 проектувати поздовжні та висотні поперечні профілі вулиць; 

-
 проектувати план організації рельєфу методом проектних горизонталей; 

-
 конструювати та розраховувати дорожній одяг проїзної частини, тротуарів 

та велодоріжок нежорсткого типу вулиць та доріг населених пунктів; 

-
 досліджувати інтенсивність руху транспорту з наступною камеральною 

обробкою результатів. 
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3. Робоча програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВУЛИЦЬ 
 
Тема 1. Вулично-дорожна мережа населених пунктів 
Елементи вулично-дорожньої мережі. Особливості міських вулиць і доріг. 

Класифікація, призначення та технічні параметри міських вулиць та доріг. 
 
Тема 2. Визначення пропускної  здатності вулиці 
Визначення пропускної здатності однієї смуги руху. Пропускна здатність з 

врахуванням перетинань. Визначення ширини проїзної частини, тротуарів, 
велодоріжок. Пропускна здатність ліній масового пасажирського транспорту. 

 
Тема 3. Композиція поперечного профілю міських вулиць та доріг 
Типові поперечні профілі магістральних вулиць та вулиць і доріг місцевого 

значення. Нормативні значення основних елементів вулиці, поперечні ухили. 
Велосипедні смуги та доріжки в поперечних профілях вулиць. 

 
Тема 4. Інженерне обладнання та благоустрій міських вулиць та доріг 
Організація та безпека руху транспорту і пішоходів. Влаштування зупинок 

громадського транспорту.Влаштування парковок, вело- та пішохідних зон на 
вулицях. Створення зон сумісного використання. Забезпечення доступності та 
безбарєрності вуличного середовища. Зовнішнє освітлення міських вулиць та 
доріг: основні поняття та показники. Озеленення міських вулиць та доріг.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЛАН ТА ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ 
МІСЬКОЇ ВУЛИЦІ 

 
Тема 5. Проектування плану міських вулиць і доріг 
Елементи міської вулиці в плані. Рух автомобіля по горизонтальних кривих. 

Елементи кривих в плані. Розширення проїзної частини на кривих в плані. Віраж. 
Забезпечення видимості в плані та на кривих. Побудова плану в програмних 
комплексах AutoCADCivil3D, CREDO. 

 
Тема 6. Поздовжній профіль вулиці 
Проектування міських вулиць в поздовжньому профілі. Принципи 

проектування поздовжнього профілю. Вертикальні криві. Нормативні величини 
при проектуванні поздовжніх профілів.Компютерні програми для проектування 
вулиць та доріг. Побудова поздовжнього профілю в програмних комплексах 
AutoCADCivil3D, CREDO. 

 
Тема 7. Висотні  поперечні  профілі 
Проектування поперечних профілів міських вулиць і доріг. Принципи 

проектування поперечних профілів. Проектування робочих поперечників. 
Нормативні величини в поперечних профілях 
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Тема 8. Вертикальне планування методом проектних горизонталей 
Методика вертикального планування проектними горизонталями. Вертикальне 

планування перехресть, примикань та площ (майданів). Вертикальне планування за 
допомогою програмних комплексів AutoCADCivil3D, CREDO. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПЕРЕТИНАННЯ 

 
Тема 9. Загальні вимоги при проектуванні перетинань міських вулиць 
Класифікація вузлів міських шляхів сполучення. Міські площі: класифікація 

та призначення. Забезпечення доступності та безбарєрності перетинів для усіх 
видів транспорту та пішоходів. 

 
Тема 10. Аналіз умов руху на перетинаннях 
Визначення конфліктних точок та складності транспортного вузла. 

Моделювання транспортних та пішохідних потоків.Компютерні програми для 
моделювання транспортних потоків. 

 
Тема 11. Перетин міських вулиць в одному рівні 
Типи та класифікація перетинів в одному рівні. Каналізування перехресть. 

Основні схеми організації саморегульованого руху на перехрестях. Основні схеми 
організації регульованого руху на перехрестях. Перетин трнспортних та 
велосипедних потоків. Влаштування пішохідних переходів.Застосування засобів 
організації дорожнього руху: дорожніх знаків, розмітки. 

 
Тема 12. Транспортні перетинання в різних рівнях 
Типи та схеми транспортних перетинань в різних рівнях. Умови застосування. 

Розрахунок елементів транспортних розвязок. Шляхопроводи, естакади, мости. 
Вибір типу штучної споруди транспортного перетинання в різних рівнях. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ДОРОЖНІ ОДЯГИ 
 

Тема 13. Проектування земляного полотна міських вулиць та доріг 
Основні відомості та характеристики. Вимоги до ґрунтів земполотна. 

Регулювання водно-теплового режиму земполотна. Основні заходи по 
забезпеченню сприятливого водно-теплового режиму земполотна. Причини 
руйнування земполотна. Заходи по зміцненню грунтових основ. 

 
Тема 14. Основні дорожньо-будівельні матеріали 
Природні та штучні матеріали в дорожньому будівництві. Переваги та 

недоліки влаштування асфальтобетонних покриттів. Класифікація та призначення 
асфальтобетонних сумішей. Умови застосування асфальтобетону. Приготування 
асфальтобетонних сумішей. Цементобетонні покриття. Геотекстильні матеріали: 
класифікація та призначення. Умови застосування геотекстильних матеріалів в 
дорожньому будівництві. Використання різних типів мощення при будівництві 
вулиць, площ, тротуарів, велосипедних доріжок. 
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Тема 15. Проектування та конструювання дорожнього одягу міських 
вулиць, доріг, майданів, тротуарів 

Класифікація дорожнього одягу. Елементи дорожнього одягу нежорсткого 
типу. Розрахункові навантаження. Конструювання дорожнього одягу. 

 
Тема 16. Розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу 
Розрахунок дорожнього одягу на пружний прогин, на зсув в земляному 

полотні та на розтяг при згині в монолітних шарах асфальтобетону. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

∑ 
у тому числі 

∑ 
у тому числі 

лк пр лб інд ср лк пр лб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. 
Основні елементи вулиць 

Тема 1. Вулично-дорожна 
мережа населених пунктів 6 2 - - - 4 7 0,25 - - - 6,75 

Тема 2. Визначення 
пропускної здатності вулиці 

12 2 4 - 4 2 11 0,25 1 - 4 5,75 

Тема 3. Композиція 
поперечного профілю 
міських вулиць та доріг 

8 2 2 - 2 2 9 - 0,5 - 2 6,5 

Тема 4. Інженерне 
обладнання та благоустрій 
міських вулиць та доріг 

10 2 2 - 2 4 9 - 0,5 - 2 6,5 

Разом - змістовий модуль І 36 8 8 - 8 12 36 0,5 2 - 8 25,5 

Змістовий модуль ІІ. 
План та поперечний профіль міської вулиці 

Тема 5. Проектування плану 
міських вулиць і доріг 

12 2 2 - 4 4 11 0.25 1 - 4 5,75 

Тема 6. Поздовжній профіль 
вулиці 

12 2 2 
- 
 

4 4 12 0,25 2 - 4 5,75 

Тема 7. Висотні поперечні 
профілі 12 2 2 - 4 4 11 - 1 - 4 6 

Тема 8. Вертикальне 
планування методом 
проектних горизонталей. 

12 2 2 - 4 4 14 - 1 - 4 9 

Разом - змістовий модуль ІІ 48 8 8 - 16 16 48 0,5 5 - 16 26.5 
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Змістовий модуль ІІІ. 
Перетинання 

Тема 9. Загальні вимоги при 
проектуванні перетинань 
міських вулиць. 

8 1 1 - 2 4 9 0,25 1 - 2 5,75 

Тема 10. Аналіз умов руху 
на перетинаннях 8 1 1 - 2 4 9 0,25 1 - 2 5,75 

Тема 11. Перетин міських 
вулиць в одному рівні 10 2 2  2 4 9 - -  2 7 

Тема 12. Транспортні 
перетинання в різних рівнях 
 

8 2 2  - 4 7 - -  - 7 

Разом - змістовий модуль ІІІ 34 6 6 - 6 16 34 0,5 2 - 6 25.5 
Змістовий модуль ІV.  

Дорожні одяги 
Тема 13. Проектування 
земляного полотна міських 
вулиць та доріг 

5 1 - - - 4 6 - - - - 6 

Тема 14. Основні дорожньо-
будівельні матеріали 

4 1 - - 1 2 7 - - - 1 6 

Тема 15. Проектування та 
конструювання дорожнього 
одягу міських вулиць, доріг, 
майданів, тротуарів 

9 2 2 - 1 4 7 0,25 1 - 1 4.75 

Тема 16. Розрахунок 
дорожнього одягу 
нежорсткого типу 

14 2 4 - 4 4 12 0,25 2 - 4 5,75 

Разом - змістовий модуль ІІ 32 6 6 - 6 14 32 0,5 3 - 6 22,5 
Всього годин: 150 28 28 - 36 58 150 2 12 - 36 100 

 
5. Теми практичних занять 

 
№ 
3/п 

Назви тем 
 

Денна 
форма 

Заочна 
форма. 

1 Визначення пропускної здатності вулиці 4 1 
2 Композиція поперечного профілю міських 

вулиць та доріг 
2 0,5 

3 Інженерне обладнання та благоустрій міських 
вулиць та доріг 

2 0,5 

4 Проектування плану міської вулиці 2 1 
5 Проектування поздовжнього профілю вулиці 2 2 
6 Проектування поперечних профілі 2 1 
7 Вертикальне планування перехрестя 2 1 
8 Аналіз умов руху на перетинаннях різних видів 2 2 
9 Перетин міських вулиць в одному рівні 2 - 
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10 Транспортні перетинання в різних рівнях 2 - 
11 Проектування та конструювання дорожнього 

одягу міських вулиць, доріг, майданів, тротуарів 
2 1 

12 Розрахунок дорожнього одягу нежорсткого 
типу. 

4 2 

 Разом: 28 12 
 

6. Самостійна робота студентів 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
28 годин 0,5×(28+28)   -  підготовка до аудиторних занять;        
30 години (6×5) - підготовка  до контрольних заходів;    
36 годин - курсовий проект фаховий; 
Резерв часу СРС (94 год. – 28 год. – 30 год. – 36 год.) –0 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання: 
7 годин  0,5× (2+12)  -  підготовка до аудиторних занять;        
30 годин (6×5) - підготовка  до контрольних заходів;  
36 годин - курсовий проект фаховий. 
Резерв часу СРС (136 год. – 7 год. – 30 год. – 36 год.- (56-14)х3год.) –0 год. 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено навчальним планом у 

вигляді курсового фахового проекту для студентів денної та заочної форм 
навчання. 

Виконуючи курсовий фаховий проект на тему “Проектування міської вулиці” 
з дисципліни “Міські вулиці та дороги”, студент набуває практичних умінь в 
проектуванні плану міських вулиць, виконанні розрахунків, захисті прийнятих 
рішень. 

Метою курсового проекту є закріплення теоретичних знань студентів та 
набуттяпрактичних умінь та методів проектування міських вулиць та доріг в 
умовах сучасного міста. 

Завданням курсового проекту передбачається: 
• розрахунок елементів вулиці на основі нормативних даних та положень 

вертикального планування; 
• визначення планово-висотного вирішення міських вулиць та доріг; 
• розрахунок об’ємів земляних робіт; 
• розрахунок дорожнього одягу; 
• проектування організації дорожнього руху. 
Курсовий проект складається з графічної частини, що виконується на аркушах 

ватману, а також пояснювальної записки обсягом 15-20 друкованих сторінок 
(формату А-4) з розрахунками і таблицями. 

Обсяг графічної частини – два аркуші ватману форматуА-1, та аркуш 
міліметрівки формату А3+ (шириною 278-400 і довжиною 1200–1600 мм). 
Елементи плану, поздовжнього та поперечного профілів виділяються різними 
кольорами. 
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На аркушах ватману А-1 розробляється: 

а) план перехрестя в масштабі 1:500 з нанесенням всіх елементів та організації 
дорожнього і пішохідного руху на перехресті; 

б) план вулиці в масштабі 1:5000; в) план організації рельєфу перехрестя в 
масштабі 1:500. Вертикальнепланування ділянок вулиці і перехрестя виконують 
методом проектних (червоних) горизонталей з січенням горизонталей 0,1 м. 

г) конструкція запроектованого дорожнього одягу проїзної частини, тротуарів 
та інших елементів поперечного профілю; 

д) відомість кутів поворотів, прямих та кривих; 
е) умовні позначення та примітки. 
На аркуші формату А3+ розробляється: 

а) поздовжній профіль вулиці (горизонтальний масштаб 1:1000, вертикальний 
–1:100). 
На папері  формату А-4 розробляється: 

а) типовий поперечний профіль вулиці (масштаб 1:200) з розміщенням 
підземних інженерних мереж; 

б) робочі висотні поперечні профілі вулиці (горизонтальний масштаб 1:200, 
вертикальний – 1:100) в найбільш критичних та характерних точках. 

Розміщення креслень довільне, шрифти, лінії та розміри повинні відповідати 
ДСТУ.  

Пояснювальну записку складають у процесі розробки курсового проекту. 
Остаточне компонування та оформлення проводять після завершення всіх 
розрахунків та проектування вулиці. Рекомендується наступний зміст та структура 
пояснювальної записки: 

- Титульна сторінка 

- Зміст. 

- Бланки завдання. 

- Вступ. 

- Розділ 1. Характеристика існуючого стану та умов функціонування вулиці. 

- Розділ 2. Проектування плану міської вулиці. 

- Розділ 3. Визначення основних елементів вулиці. 

- Розділ 4. Проектування поздовжнього та поперечного профілів міської 

вулиці чи дороги. 

- Розділ 5. Проектування організації рельєфу. 

- Розділ 6. Благоустрій та освітлення вулиці. 

- Розділ 7. Проектування та розміщення підземних інженерних мереж. 

- Розділ 8. Розрахунок дорожнього одягу. 

- Розділ 9. Організація та безпека руху. 

- Список літератури. 

 

8. Методи навчання 
 

Лекційний курс та практичні  заняття супроводжуються ілюстративним 
матеріалом у вигляді: 

• реальних проектів будівель і споруд ,  виконаних проектними організаціями; 
• навчальних (імітаційних) проектних розробок виконаних студентами; 
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• презентацій та відео; 
• роботою в групах. 

 
9. Методи контролю 

 
Поточний контроль  знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

тестовій формі. Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів  
- з практичнихзанять – з допомогою перевірки виконаних завдань;  
- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки та 

захисту курсового проекту; 
- поточний письмовий контроль засвоєння матеріалу кожного змістового 

модуля; 
- оцінка за самостійну роботу; 
- підсумковий  письмовий контроль;. 
- індивідуальними контрольними завданнями ; 
- ККР (комплектами контрольних робіт). 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

ко
ви

й
 

ко
н

тр
ол

ь 

С
ум

а 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 
15 15 15 15 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10

 

Т
11

 

Т
12

 

Т
13

 

Т
14

 

Т
15

 

Т
16

 
3 2 5 5 5 5 2 3 3 5 5 2 3 5 5 2 40 100 

 
Курсовий проект фаховий  

Сума Розрахункова частина Графічна частина Захист 
20 40 40 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 

82-89 добре 

74-81 добре 

64-73 задовільно 

60-63 задовільно 
 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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11. Методичне забезпечення дисципліни 
1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних занять та 

самостійної роботи на тему “Проектування плану міської вулиці”, з дисципліни 
“Міські вулиці та дороги” для студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та 
заочної форм навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво 
господарство” / І.І. Гонгало, Рівне: НУВГП, 2010. –31 с.  

2.  Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового і 
дипломного проектів та самостійної роботи на тему: “Визначення ширини проїзної 
частини, тротуару та велодоріжок” з дисципліни “Міські вулиці та дороги” для 
студентів напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” за професійним 
спрямуванням “Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. / І. І. 
Гонгало, Рівне: НУВГП, 2014,- 44 с. (Шифр 03-04-019) / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/627/ 

3. Методичні вказівки (03-04-018) до практичних занять та виконання 
курсового проекту та счамостійної роботи та тему “Проектування поздовжнього 
профілю та длану організації рельєфу на ділянках вулиць за допомогою таблиць ” з 
дисципліни “Міські вулиці та дороги” для студентів напряму 6.060101 
“Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 
“Міське будівництво і господарство” / І.І. Гонгало, В.П. Кадькаленко, Рівне: 
НУВГП, 2014,- 35 с. (Шифр 03-04-018) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/625/ 

4. Методичні вказівки (774-100) до практичних занять та виконання розділів 
курсового та дипломного проектів та тему “Проектування поздовжніх та 
поперечних профілів міської вулиці” з дисципліни “Міські вулиці та дороги” для 
студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання за 
професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство” / І.І. Гонгало, 
В.П. Кадькаленко, Рівне: НУВГП, 2009,- 34 с. (Шифр 774-100) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/911/ 

 
12. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. – К.: КДТУБіА, 1997. 
–195с. 

2. Чередніченко П. П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі 
міст.– К.: КНУБА, 2008. – 180 с.  

3. Вукан Р. Транспорт в городах, удобных для жизни Название оригинальное: 
Transportation for Livable Cities. Перевод: Александр Калинин, ред.: Михаил 
Блинкин. - Изд-во: Территория будущего, Серия: Университетская библиотека 
Александра Погорельского, 2011. - 576 с. 

4. Осєтрін М.М., Шилова Т.О., Чередніченко П.П. Інженерне обладнання та 
облаштування вулиць: навчальний посібник у 2-х ч. – Ч. І / М.М. Осєтрін, 
Т.О. Шилова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2011. –  96 с. 

 

Допоміжна: 
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1. Проектування автомобільних доріг: Підручник у 2-х ч. / За ред. О. А. 
Білятинського, Я. В. Хом’яка. – Ч.1. – К.: Вища школа, 1997. – 518 с; Ч.2. – К.: 
Вища школа, 1998. – 416 с. 

2. Globalstreetdesignguide– NACTO, 2017. – 361 с. 
 

Нормативно-інструктивна: 

1. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого 
типу. – К.: Укравтодор, 2004. – 176 с. 

2. ДБН 306-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с. 

3. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. – К.: 
Мінрегіонбуд України, 2007. – 91 с. 

4. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів.– К.: Держбуд України, 2001. – 50 с. 

5. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 
легкових автомобілів. – К.: Мінбуд України, 2007. – 37 с. 

6. ДСТУ 2587:2010. Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 
технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування. – К.: 
Держспоживстандарт України, 2011. – 51 с. 

7. ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила 
застосування. - К.: Держстандарт України, 2002. – 108 с. 

8. ДСТУ Б А.2.4-2:200913. Система проектної документації для будівництва. 
Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд 
транспорту. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 

9. ДСТУ Б А.2.4-29:2008. Система проектної документації для будівництва. 
Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення. – К.: 
Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. 

10. ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і 
асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови. – К.: Мінрегіонбуд 
України, 2012. – 44 с. 

11. СОУ 45.2-00018112-048:2010. Безпека дорожнього руху. Проект (схема) 
організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення та 
вимоги до змісту. – К.: Укравтодор, 2010. – 19 с. 
 

Електронний репозиторій НУВГП  

1. Потійчук О. Б. Транспортні розв’язки : навч. посіб. / О. Б. Потійчук, Л. М. 
Піліпака. − Рівне : НУВГП, 2013. − 274 с. / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2396/ 

2. Гайдукевич В. А. Основи транспортної психології : навч. посіб. / В. А. 
Гайдукевич, О. Б. Потійчук. − Рівне : НУВГП, 2012. – 207 с. / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1747/ 

3. Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового і дипломного 
проектів та самостійної роботи на тему: “Визначення ширини проїзної частини, 
тротуару та велодоріжок” з дисципліни “Міські вулиці та дороги” для студентів 
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напряму підготовки 6.060101 “Будівництво” за професійним спрямуванням 
“Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. / І. І. Гонгало, Рівне: 
НУВГП, 2014,- 44 с. (Шифр 03-04-019) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/627/ 

4. Методичні вказівки (03-04-018) до практичних занять та виконання курсового 
проекту та счамостійної роботи та тему “Проектування поздовжнього профілю 
та длану організації рельєфу на ділянках вулиць за допомогою таблиць ” з 
дисципліни “Міські вулиці та дороги” для студентів напряму 6.060101 
“Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 
“Міське будівництво і господарство” / І.І. Гонгало, В.П. Кадькаленко, Рівне: 
НУВГП, 2014,- 35 с. (Шифр 03-04-018) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/625/ 

5. Методичні вказівки (774-100) до практичних занять та виконання розділів 
курсового та дипломного проектів та тему “Проектування поздовжніх та 
поперечних профілів міської вулиці” з дисципліни “Міські вулиці та дороги” 
для студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання 
за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство” / І.І. 
Гонгало, В.П. Кадькаленко, Рівне: НУВГП, 2009,- 34 с. (Шифр 774-100) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/911/ 

 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

5. Кафедра Міського будівництва та господарства: http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-
mbg 

6. The National Association of City Transportation Officials (NACTO) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nacto.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


