
Дисципліна Транспортні  системи міст 

 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 5 кредитів 

Мова викладання  Українська 

Кафедра Транспортних технологій та засобів  АПК 

Вимоги до початку 

вивчення 

Основні вимоги соціально-економічного, інженерно-технічного, 

архітектурно-художнього та санітарно-гігієнічного характеру міста 

Що буде вивчатися У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати:  
схеми планувальних структур міст, їх переваги та недоліки; транспортні 

характеристики планувальних структур міст; функціональну 

класифікацію та характеристики міських вулиць; методи прогнозування 

параметрів транспортних потоків у містах; методи визначення 

параметрів транспортного попиту; методику розробки моделей 

функціонування транспортних мереж міст; методи удосконалення 

планувальних структур міст; методи оцінки ефективності планувальних 

рішень; 

вміти:  
визначити параметри транспортних мереж міст; визначити транспортні 

характеристики планувальних структур міст; розрахувати та 

прогнозувати показники функціонування транспортних потоків у 

транспортній мережі міста; визначити пропускну можливість міських 

вулиць; визначити показники транспортного попиту у місті; визначити 

рівні завантаження вулиць рухом; розрахувати розподіл транспортних 

потоків у транспортній мережі міст; розробляти рекомендації щодо 

реконструкції та розвитку транспортних мереж міст; виконувати оцінку 

ефективності функціонування транспортних потоків у містах/ 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Формування системних знань і практичних умінь з транспортного 

планування міст 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та 

оцінювати параметри транспортних систем та технологій. 

Розробляти, проектувати, управляти проектами у сфері транспортних 

систем та технологій.  

Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної 

діяльності у сфері транспортних систем та технологій. 

Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. 

Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний 

аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. 

Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення 

оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність 

інфраструктури та технології функціонування транспортних систем. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Навики використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність розробляти та управляти проектами. Навики здійснення 

безпечної діяльності. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  Здатність проектувати транспортні (транспортно-

виробничі, транспортно-складські) системи і їх окремі елементи. 

Здатність організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу 

(за видами транспорту). 

Інформаційне 

забезпечення 

робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

Лекційні та практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, 

контрольні завдання, тести. 



Семестровий 

контроль 

Залік 

 


