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ВСТУП 
Анотація 

Стійкі транспортні системи вносять позитивний вклад в екологічну, соціальну та 

економічну стабільність суспільства, якому вони служать. Транспортні системи 

мають значний вплив на навколишнє середовище, на них припадає 20-25% світового 

споживання енергії і викидів вуглекислого газу.  

Соціальна плата за транспорт включає дорожньо-транспортні пригоди, 

забруднення повітря, зниження фізичної активності, зростання часу перебування 

далеко від сім'ї в період маятникової міграції.  

Реальна мета транспорту - забезпечення доступу: до роботи, до місця навчання, 

до товарів і послуг, до друзів і сім'ї, Громади, які успішно підвищують стійкість своїх 

транспортних мереж, роблять це в рамках більш широкої програми створення 

динамічного, зручного для проживання, стабільного міста. 

Студенти спеціалізації «Міське будівництво і господарство» повинні мати  

навички проектування міських транспортних систем, спираючись на знання основних 

нормативних вимог містобудівного проектування та сучасних тенденцій розвитку 

транспорту. 

Ключові слова: стійкі транспортні системи, масовий пасажирський транспорт, 

пересування населення, комплексна схема транспорту. 

 

Аbstract 

Sustainable transport systems make a positive contribution to the environmental, social 

and economic sustainability of the communities they serve. Transport systems have 

significant impacts on the environment, accounting for between 20% and 25% of world 

energy consumption and carbon dioxide emissions.  

The social costs of transport include road crashes, air pollution, physical inactivity, 

time taken away from the family while commuting and vulnerability to fuel price increases.  

The real purpose of transport is access - to work, education, goods and services, 

friends and family - and there are proven techniques to improve access while 

simultaneously reducing environmental and social impacts, and managing traffic 

congestion. Communities which are successfully improving the sustainability of their 

transport networks are doing so as part of a wider programme of creating more vibrant, 

livable, sustainable cities. 

Students of specialization "Urban construction and economy" must have skills of 

urban transport systems design based on urban planning normative documents and modern 

trends in transport. 

Keywords: Sustainable transport systems,  mass passenger transport, people mobility, 

complex transport scheme. 
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1. ОПИС 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» 
 

Фахова 
Спеціальність: 

192 «Будівництво 

та цивільна 

інженерія» 

Модулів                          1  Спеціалізація: 

«Міське 

будівництво і 

господарство» 

Рік підготовки 
Змістових модулів -        2 3 3 

  

 
Семестр  

6 6 

Загальна кількість 

годин -                          150 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

Лекції 

28 год. 2 год. 

Тижневих годин для 

денної форми: 

 

аудиторних -               4 

СРС-                             4 

 

 

Практичні 
28 год. 14 год. 

  

Лабораторні 
- - 

  
Самостійна робота 

94 год. 134 год. 

ІНДЗ:  

36 (РГР) 36 (РГР) 

Вид контролю -  залік 
 
 

Примітка 
Питома вага кількості годин аудиторних занять, самостійної та індивідуальної 

роботи у загальній кількості годин становить: 

для денної форми навчання – 43% до 57%. для 

заочної форми навчання – 12% до 88%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Міський транспорт” є вивчення видів 

масового міського пасажирського транспорту, а саме технічних показників, рухомого 

складу; проектування систем міського масового пасажирського транспорту (ММПТ), 

організація перевезень руху транспорту та його безпеки; формування у студентів 

навичок проектування міських транспортних систем, спираючись на знання основних 

нормативних вимог містобудівного проектування щодо міського транспорту. 

Основними задачами вивчення дисципліни є: вивчення видів та технічних 

показників міського масового пасажирського транспорту; визначення взаємозв’язків 

рухомого складу та шляхів сполучення; вивчення методики обстеження розселення 

самодіяльного населення, пересувань населення; вивчення основних принципів 

проектування маршрутних систем; навчитись будувати ізохронограми та картограми 

руху транспортних потоків та пішоходів; розрахунок кореспонденції між 

транспортними районами міста; розрахунок потреби у рухомому складі, депо; 

розподілення рухомого складу по маршрутам; встановлення регулярності та 

інтервалів руху; визначення вимог до організації руху. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

- знати: 
-
 види та технічні показники міського масового пасажирського транспорту;

 

-
 методику обстеження розселення самодіяльного населення та пересувань 

населення;
 

-
 принципи проектування маршрутних систем;

 

-
 принципи побудови ізохронограм та картограм руху транспортних потоків;

 

-
 методику розрахунку кореспонденцій між транспортними районами міста та 

розрахунку потреби у рухомому складі;
 

-
 положення щодо розподілу рухомого складу по маршрутам.

 

- вміти: 

- будувати ізохронограми та картограми; 

- визначати загальну рухливість населення міста; 

- визначати об’єм пасажирських перевезень; 

- проектувати транспортну мережу міста; 

- визначати пересування між транспортними районами; 

- проектувати маршрутну систему міського масового пасажирського 

транспорту; 

- визначати необхідну кількість рухомого складу транспорту; 

- визначати необхідну кількість транспортних споруд; 

- організувати транспортний зв’язок нового промислового комплексу 

(підприємства) з житловими районами міста. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1. Характеристика транспортних систем міст та 
масового пасажирського транспорту 

 
Тема 1. Транспортні системи та їх показники 
Підсистеми загальної транспортної моделі міста. Варіанти систем. Рухливість 

населення. Обсяг перевезень.  План міста, як основа транспортної системи. Основні 

характеристики транспортної мережі міста. Аналіз плану міста з точки зору потреби в 

транспорті, побудова кілометрограм. Вплив різних факторів на потреби в транспорті 

та на зображення транспортної мережі міста. 

 
Тема 2. Вулично-дорожні мережі міст 
Вимоги до вулично-дорожньої мережі, принципи планування.  Шляхи розвитку 

вулично-дорожніх мереж. Класифікація вулиць. Дорожньо-транспортні пригоди в 

містах. 

 
Тема 3. Характеристика масового пасажирського транспорту 
Класифікація міського транспорту. Види масового міського пасажирського 

транспорту. Перспективи та напрямки розвитку, нові види масового міського 

пасажирського транспорту. Автобусний транспорт. Тролейбусний транспорт. 

Трамвайний транспорт. Метрополітен 

 

Тема 4. Спеціальні види транспорту 
Підвісні та навісні монорейкові дороги. Фунікулери та канатні дороги. Рухомі 

тротуари. Залізничний транспорт, провізна здатність, умови застосування як ММПТ. 

Використання повітряного транспорту в межах міста. Річковий та морський 

транспорт. Класифікація. Вимоги щодо їх розміщення. Трубопровідний транспорт, 

умови його застосування як масового міського пасажирського транспорту 

 
Змістовий модуль 2. Аналіз та проектування транспортної мережі 

 

Тема 5. Пересування населення в містах 
Класифікація населення по групам та пересувань за метою. Визначення кількості 

пересувань, загальна рухливість міського населення. Розселення населення по 

відношенню до місць прикладання праці. Пересування населення з культурно-

побутовою метою. Пересування за допомогою транспорту (поїздки), транспортна 

рухливість населення. Витрати часу на пересування. Розподіл пересувань по 

дальності, визначення середньої дальності поїздки. 

 
Тема 6. Етапи проектування та збір вихідних даних для розроблення 

проектів 
Транспортна частина генерального плану і техніко-економічне обґрунтування 

(ТЕО) генплану. Комплексна схема транспорту (КСТ). Методи проведення та 

організації комплексних транспортно-соціологічних обстежень населення міста. 
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Тема 7. Проектування транспортної мережі. Методика аналізу. Програмне 
забезпечення для розробки. Комплексних схем транспорту 

Принципи проектування транспортних мереж. Основні принципи проектування 

маршрутних систем, класифікація маршрутів. Показники, що характеризують 

маршрутні системи. Методика аналізу транспортної мережі, побудова ізохронограм. 

Оцінка доцільності транспортної системи. Розподіл перевезень в транспортній 

системі. Сучасні інструменти моделювання транспортних потоків. Різновиди 

програмного забезпечення. Програмний комплекс PTVVISUM. 

 

Тема 8.Визначення рухомого складу маршрутного транспорту. Розподіл по 
маршрутах 

Розрахунок потреби в рухомому складі. Типи депо та гаражів. Встановлення 

необхідної кількості депо і гаражів, визначення їх місцезнаходження та площі 

земельних ділянок. Зони дії тягових підстанцій, розміщення їх в плані міста. Розподіл 

рухомого складу по маршрутах, визначення тривалості туру. Регулярність та 

інтервали руху міського пасажирського транспорту, маршрутний та мережевий 

інтервали, частота руху пасажирського транспорту 

 

Тема 9. Визначення об’єму роботи пасажирського транспорту 
Методи визначення об’єму роботи пасажирського транспорту. Розрахунок 

кореспонденцій між транспортними районами міста. Визначення об’єму роботи 

транспорту і середньої дальності поїздки по місту. 

 
Тема 10. Розрахунок та побудова пасажиропотоків. Вибір видів міського 

масового пасажирського транспорту 
Розподіл поїздок пасажирів по ділянкам транспортної мережі міста. Розрахунок і 

побудова картограми пасажиропотоків. Нерівномірність розподілу пасажиропотоків в 

часі, визначення максимальних часових навантажень. Коректування транспортної та 

маршрутної систем. Критерії вибору видів міського масового пасажирського 

транспорту. Техніко-економічне порівняння освоєння пасажиропотоків різними 

видами міського масового пасажирського транспорту. 
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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 
Змістовний модуль І.  

Характеристика транспортних систем міст та масового пасажирського 
транспорту 

Тема 1. Транспортні системи та 

їх показники 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 2. Вулично-дорожні 

мережі міст 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема 3. Характеристика 

масового пасажирського 

транспорту 
20 6 2 - - 12 20 - 1 - - 19 

Тема 4. Спеціальні види 

транспорту 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Разом - змістовий модуль І 54 12 8 - - 34 54 - 4 - - 50 
Змістовий модуль ІІ.  

Аналіз та проектування транспортної мережі 
Тема 5. Пересування населення 

в містах 
16 2 4 - - 10 14 0,5 2 - - 11,5 

Тема 6. Етапи проектування та 

збір вихідних даних для 

розроблення проектів 

18 4 4 - - 10 14 0,5 2 - - 11,5 

Тема 7. Проектування 

транспортної мережі.  Методика 

аналізу Програмне забезпечення 

для розробки Комплексних схем 

транспорту 

20 4 4 - - 12 18 0,5 2 - - 15,5 

Тема 8.Визначення рухомого 

складу маршрутного 

транспорту. Розподіл по 

маршрутах 

14 2 2 - - 10 18 - 2 - - 16 

Тема 9. Визначення об’єму 

роботи пасажирського 

транспорту 
12 2 2  - 8 14 - 1  - 13 

Тема 10. Розрахунок та 

побудова пасажиропотоків.  

Вибір видів міського масового 

пасажирського транспорту 

16 2 4  - 10 18 0,5 1  - 16,5 

Разом - змістовий модуль ІІ 96 16 20 - - 60 96 2 10 - - 84 

Всього годин: 150 28 28 - - 94 150 2 14 - - 134 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 

Характеристика транспортних систем. Завантаження 

транзитними кореспонденціями центрального 

транспортного вузла 
2 1 

2 
Вулично-дорожні мережі міст. Аналіз плану міста з 

точки зору потреби в транспорті 
2 1 

3 Характеристика масового пасажирського транспорту 2 1 
4 Спеціальні види транспорту 2 1 

5 

Пересування населення в містах. Визначення кількості 

пересувань. Загальна та транспортна рухливість 

населення 

4 2 

6 
Проведення анкетування з питань рухливості 

населення. Аналіз анкетних даних 

4 2 

7 
Проектування транспортної мережі у програмному 

комплексі VISSUM 
4 2 

8 
Визначення рухомого складу маршрутного транспорту. 

Розподіл по маршрутах 
2 2 

9 Визначення об’єму роботи пасажирського транспорту 2 1 

10 
Розрахунок та побудова пасажиропотоків.  Вибір видів 

міського масового пасажирського транспорту 
4 1 

 Разом 28 14 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  
32 годин (0,5×(28+28)) – підготовка до аудиторних занять; 

30 годин (6×5 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів;  

36 годин – розрахунково-графічна робота. 

Резерв часу СРС (94 год. – 28 год. – 30 год. – 36 год.) – 0 год. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання:  
8 годин (0,5×(2+14)) – підготовка до аудиторних занять; 

30 годин (6×5 мод. ECTS) – підготовка до модульних контрольних заходів;  

36 годин – розрахунково-графічна робота. 

60 годин – підготовка питань, які передбачені робочою програмою і 

розглядаються під час аудиторних занять. 

Резерв часу СРС (134 год. – 8 год. – 30 год.  - (56-16)х3) – 0 год. 

7. РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 

Частина самостійної роботи передбачена робочою програмою у вигляді 

розрахунково-графічної роботи  для студентів денної та заочної форм навчання. 

Метою РГР є розробка комплексної схеми транспорту. КСТ розробляється у 

складі пояснювальної записки і графічних матеріалів, що відображають існуючий 
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стан міського транспорту з обслуговуючими процесами перевезення і рухомого 

складу, комплексами магістральної вулично-дорожньої мережі, а також 

обґрунтування проектних рішень, що приймаються з розвитку видів транспорту, 

дорожньої мережі, раціональних методів організації дорожнього руху.  

Виконання роботи передбачає наступні етапи:  

1. Збір вихідних даних для моделювання (проведення анкетування).  

2. Створення транспортної пропозиції.  

3. Розрахунок транспортного попиту.  

4.Розрахунок проектних рішень з розвитку транспортної інфраструктури міста. 

 5. Аналіз результатів моделювання. 

На аркуші ватману розробляється і зображується: 

- схема транспортного районування; 

- соціально-економічна статистика в транспортних районах; 

- аналіз анкетних даних; 

- картограма пасажиропотоків; 

- діаграма пасажиропотоків (міжрайонних кореспонденцій); 

- схема маршрутів; 

- ізохронограма 5, 10, 15-ти хвилинної доступності; 

- умовні позначення та примітки. 

Розрахункова частина – пояснювальна записка обсягом 20-25 аркушів 

форматуА4, із штампом в нижній частині листа. 

Пояснювальна записка має такий зміст та структуру:  

Титульний аркуш  

Завдання на проектування  

Зміст  

Вступ 

1. Характеристика транспортної системи міста. 

2. Збір вихідних даних для розробки проекту. 

3. Аналіз результатів опитування жителів міста. 

4. Пересування населення в місті. 

5. Побудова маршрутної системи. 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним 

матеріалом у вигляді: 

-  слайдових презентацій (у програмі Power Point); 

- реальних проектів (генплани та комплексні схеми розвитку транспорту), 

виконаних проектними організаціями; 

- навчальних проектів, виконаних студентами (курсові та дипломні проекти, 

магістерські роботи); 

- проектів виконаних за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 

по моделюванню транспортних потоків та пересувань населення міста. 

На практичних заняттях також вирішуються ситуаційні завдання та задачі, для 

аналізу використовується реальна ситуація транспортної та маршрутної мережі міст. 
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9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточним контролем. Поточний контроль знань студентів з 

навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем включають теоретичні питання та задачі. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань. Всі 

контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням 

розрахунків за розділами та захист перед викладачем. Оцінка виконання та захисту 

курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Шкала оцінювання поточного контролю 
Поточний контроль РГР Сума 

ЗМ1 ЗМ2 

30 100 

Т1-Т4 Т5-Т10 

Лекції 1х4= 4 Лекції 1х6= 6 

Практичні заняття 

3х4=12 

Практичні заняття 

3х6=18 

Тест№1-15 Тест№2-15 

Всього 31 Всього 39 
  

Шкала оцінювання навчальних досягнень 
Сума балів Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

 
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Міський транспорт” включає:  
1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Міський транспорт” для 

студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання за 

професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство”. – Рівне: НУВГП, 

2014. – 28 с. (Шифр 03-04-020)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/629/.  
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2. Методичні вказівки (МВ 774-86) до практичних занять та виконання 

розрахунков-графічної роботи та тему “Організація пасажирського транспорту в 

місті” з дисципліни “Міський транспорт” для студентів напряму 6.060101 

“Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням 

“Міське будівництво і господарство”. Рівне: НУВГП, 2009. – 40 с.  
3. Методичні вказівки (МВ 774-121) до виконання практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни “Міський транспорт” для студентів напряму 

підготовки 6.060101 “Будівництво” за професійним спрямуванням “Міське 

будівництво і господарство”  усіх форм навчання / І.І. Гонгало, Рівне: НУВГП, 2013.– 

47 с. (Шифр 774-121/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ep3.nuwm.edu.ua/582/. 
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