
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП.133-135; 

2. Назва: Міський транспорт; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

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: 
В результаті вивчення даної дисципліни 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 кореспонденції 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; 

• Визначити пересування між транспортними районами; 

• Проектувати маршрутну систему міського масового пасажирського транспорту; 

• Визначити не обхідну кількість рухомого складу транспорту; 

• Визначити не обхідну кількість транспортних споруд; 

• Організувати транспортний зв'язок нового промислового комплексу (підприємства) з 

житловими районами міста. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Планування міст і транспорт», 

«Планування та благоустрій міст»; 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль 1. Характеристика транспортних систем міст та масового пасажирського 

транспорту 

Транспортні системи та їх показники. Вулично-дорожні мережі міст. Характеристика масового 

пасажирського транспорту. Спеціальні види транспорту. 

Змістовий модуль 2. Аналіз та проектування транспортної мережі 

Пересування населення в містах. Етапи проектування та збір вихідних даних для розроблення 

проектів. Проектування транспортної мережі. Методика аналізу. Програмне забезпечення для 

розробки. Комплексних схем транспорту. Визначення рухомого складу маршрутного транспорту. 

Розподіл по маршрутах. Визначення об’єму роботи пасажирського транспорту. Розрахунок та 

побудова пасажиропотоків. Вибір видів міського масового пасажирського транспорту. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. – М.: Высш. школа,1976. – 352 с. 

2. Менделев Г.А. Транспорт в планировке городов: Учебное пособие / МАДИ(ГТУ). М., 2005. -  

135 с.  

3.  Якимов М.Р., Попов Ю.А. Транспортное планирование: практические рекомендации по 

созданию транспортных моделей городов в программном комплексе PTV Vision® VISUM:  

монография / М.Р. Якимов, Ю.А. Попов. – М.: Логос, 2014. – 200 с.  

4.  Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: 

монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 94 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

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: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри,                                                               О.А.Ткачук  

д.т.н.,професор 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Code: ПП.133-135; 

2.Title:URBAN TRANPORT; 

3.Type: obligatory; 

4. Higher education level: I (bachelor’s degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 3; 

6. Semester when studying discipline: 6 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: 

• Types and technical indicators of urban public passenger transport; 

• Methodological survey of amateur population resettlement and population mobility; 

• Principles of route systems designing; 

• Principles of traffic flows isochronograms and cartograms construction; 

• Method for correspondence between city transport areas calculating and the need for a rolling stock; 

• Provisions for the rolling stock along routes distribution. 

be able to: 

• Build isochronograms and cartograms; 

• Determine the overall mobility of the city population; 

• Determine the volume of passenger transportation; 

• Design a transport network of the city; 

• Determine the movement between transport areas; 

• Design a route system for urban mass passenger transport; 

• Determine the unnecessary amount of rolling stock; 

• Determine the unnecessary number of transport facilities; 

• Organize a transport connection of a new industrial complex (enterprise) with residential areas of 

the city. 

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", 

"City planning and transport" . 

12. Course contents:  
Thematic module 1. Characteristics of urban transport systems and mass passenger transport. 

Transport systems and their indicators. Street-highway networks. Characteristics of mass passenger 

transport. Special modes of transport. 

Thematic module 2. Analysis and design of the transport network 

Population mobility in cities. Stages of design and data collection for project development. Transport 

network design. Methods of analysis. Software for development. Complex transport schemes. Determination 

of rolling stock of route transport. Distribution on routes. Determination of the volume of passenger 

transport operation. Calculation and construction of passenger traffic. Selection of types of urban public 

passenger transport. 

13.Recommended educational editions: 
1. Ovechnikov EV, Filselson MS Urban transport. - M .: Vyssh. school, 1976. - 352 p. 

2. Mendeleev G.A. Transport in city planning: Tutorial / MADI (GTU). M., 2005. - 135 p. 

3. Yakimov MR, Popov Yu.A. Transport planning: practical recommendations for the construction of 

transport models of cities in the program complex PTV Vision® VISUM: monograph / MM Yakimov, 

Yu.A. Popov - M .: Logos, 2014. - 200 p. 

4. Yakimov M.R. Transport planning: creation of transport models of cities: monograph / М.Р. Yakimov - 

M.: Logos, 2013. - 188 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): credit at the end of the 6th 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


