
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП135 - ПП.137; 
2. Назва: МІСЬКІ ВУЛИЦІ ТА ДОРОГИ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Піліпака Л.М., к.т.н., доцент 
кафедри Міського будівництва і господарства; 
9. Результати навчання: 

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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи, курсовий проект; 
11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни «Планування міст і транспорт», 
«Міський транспорт», «Міські інженерні мережі; 
12. Зміст курсу:  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВУЛИЦЬ 
Вулично-дорожна мережа населених пунктів. Визначення пропускної  здатності вулиці. Композиція 
поперечного профілю міських вулиць та доріг. Інженерне обладнання та благоустрій міських вулиць 
та доріг.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПЛАН ТА ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ МІСЬКОЇ ВУЛИЦІ 
Проектування плану міських вулиць і доріг. Поздовжній профіль вулиці. Висотні  поперечні  профілі. 
Вертикальне планування методом проектних горизонталей 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПЕРЕТИНАННЯ 
Загальні вимоги при проектуванні перетинань міських вулиць. Аналіз умов руху на перетинаннях. 
Перетин міських вулиць в одному рівні. Транспортні перетинання в різних рівнях 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ДОРОЖНІ ОДЯГИ 
Проектування земляного полотна міських вулиць та доріг. Основні дорожньо-будівельні матеріали. 
Проектування та конструювання дорожнього одягу міських вулиць, доріг, майданів, тротуарів. 
Розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

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. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 94 год. самостійної роботи, з них-36 год КПф. Разом – 
150год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 
групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 7 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри,                                                 О.А.Ткачук  
д.т.н.,професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Code: ПП.135-137; 
2.Title:Streets and roads; 
3.Type: obligatory; 
4. Higher education level: I (bachelor’s degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 
6. Semester when studying discipline: 7 semester; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Pilipaka L., Ph.D., associate professor of 
the department of Urban construction and development  
9. Results of study: after studying the discipline the student  

should know: 
˗ technical parameters of streets and roads; 
˗ indicators of street network planning, the principal scheme of street network planning; 
˗ methods of street elements calculating; 
˗ types of transport and pedestrian crossings at one and the different levels; 
˗ methods of vertical street planning; 
˗ system of green plantations of the street-road network; 
˗ road building materials; 
˗ types and constructions of street pavement; 
˗ measures of noise reducing. 
- be able to: 
˗ insert the horizontal curves into the street plan, calculate the turn and roll of the corners of the turns 

of the straight lines and curves; 
˗ determine the throughput of the travel section, sidewalks, cycle tracks, pedestrian crossings; 
˗ develop a typical cross-sectional street profile; 
- design longitudinal and high-rise cross-sectional street profiles; 
- design the plan of earth masses organization; 
- design and calculate roadway pavement, sidewalks and cycle tracks of non-rigid type of streets and 

roads of settlements; 
- research the intensity of traffic flows. 

10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, independent work, intermediate (computer 
testing, oral questioning. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Planning and improvement of cities", 
"Urban transport", "Urban engineering networks". 
12. Course contents:  

Thematic module 1. BASIC ELEMENTS OF THE STREET 
Settlement street-networkf. Determine the bandwidth of the street. Composition of cross section of 

city streets and roads. Engineering equipment and improvement of city streets and roads. 
Thematic module 2. PLAN AND LONGITUDIAL PROFILE OF CITY STREET 
Designing a city streets and roads plan. Longitudinal street profile. Height transverse profiles. 

Vertical planning by design horizontals 
Thematic module 3. CROSSINGS 
General requirements for crossing designing. Analysis of traffic conditions at crossings. The 

intersection of city streets in one level. Transportation crossings at different levels 
Thematic module 4. ROAD PAVEMENT 

Design of the earthenware of city streets and roads. Major road-building materials. Design and construction 
of road pavements for city streets, roads, squares, sidewalks. Calculation of non-rigid type of road wear 
13.Recommended educational editions: 

1. Osetrin M.M. Urban road transport constructions. - K .: KDTUBIA, 1997.-1955. 
2. Cherednichenko P.P. Vertical planning of the street-road network of cities. - K .: KNUBA, 2008. - 180 
p. 
3. Vukan R. Transportation in cities Convenient for living Original name: Transportation for Livable 
Cities. Translation: Alexander Kalinin, ed.: Mikhail Blinkin. - Issue: Territory of the Future, Series: 
University Library of Alexander Pogorelsky, 2011. - 576 pp. 
4. Osetrin MM, Shilova T.O., Cherednichenko P.P. Engineering equipment and street equipment: a 
textbook in 2 ch. - Ch. I / M.M. Osetrin, T.O. Shilova, P.P. Cherednichenko - K.: KNUBA, 2011. - 96 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 hours lectures, 28 hours practical works, 94 hours independent work. Together - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, use of multimedia tools. 
15. Formsand assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final examination (40 points): exam at the end of the 7th semester. 
Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Doc. tech Sciences, professor, 
Head of the department  
of urban contraction and development                                                                                     Tkachuk A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


